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Шановні друзі! 

    У системі державних закладів, що забезпечують право 
громадян на інформацію з проблем екології, провідне місце належить 
бібліотечним установам. 

Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького є унікальним 
центром наукової інформації національного значення, координаційним 
центром науково-дослідної та науково-методичної роботи з питань 
популяризації природничо-наукових та екологічних знань. 

У своїй діяльності в галузі екологічної освіти та інформації Бібліотека 
керується Конституцією і законами України в галузі екології, а також 
Концепцією екологічної освіти України (затверджена 20.12.2001 р. рішенням 
колегії Міністерства освіти і науки України), в якій зазначається, що 
екологічна освіта нині стала необхідною складовою гармонійного, 
екологічного безперервного розвитку суспільства. Сприяти екологічній освіті 
громадян – таке завдання поставила перед собою наша Бібліотека, створюючи 
Університет екологічних знань. І сьогодні, саме через університет, широка 
громадськість реалізує своє право на отримання достовірної екологічної 
інформації. Важливим аспектом діяльності університету є обмін інформацією 
між ученими і спеціалістами про досягнення і перспективи розвитку науки з 
питань екологічної безпеки, відтворення природних ресурсів, раціонального 
природокористування. 

За десять років роботи університету проведено понад 100 засідань. Це 
різні заходи, серед яких – лекції, семінари, наукові конференції, «круглі 
столи», екологічні вернісажі, перегляди документальних фільмів, зустрічі, 
наукові повідомлення. До кожного засідання спеціалісти Бібліотеки готують 
тематичні виставки-огляди, виставки надходжень нової літератури, це сприяє 
популяризації наявних у фонді ОННБ документів серед спеціалістів у галузі 
екології. 

З нагоди десятиріччя Університету екологічних знань ОННБ 
ім. М. Горького хочу побажати його організаторам, викладачам і слухачам 
подальших успіхів у професійній діяльності та у формуванні екологічного 
світогляду населення Південного регіону України. 

Генеральний директор 
ОННБ ім. М. Горького, 
заслужений працівник  
культури України  О.Ф. Ботушанська 

3 



 
Шановні друзі! 

     Початок ХХІ століття характеризується суттєвим 
погіршенням стану довкілля. Основною причиною виникнення екологічних 
проблем є нераціональне та необґрунтоване природокористування. 
Ускладнюють ситуацію і такі чинники, як значна зношеність виробничих 
фондів, відсутність ефективного управління в галузі поліпшення екологічних 
показників під час проектування та експлуатації промислових об’єктів, 
недостатність контролю за дотриманням вимог чинного природоохоронного 
законодавства та ін. Зацікавлена громадськість повинна адекватно, своєчасно 
й ефективно інформуватися про рішення, які можуть впливати на навколишнє 
середовище і стан здоров’я населення. 

Шлях до реформування екологічних і технологічних систем 
починається зі зміни світогляду людини, модернізації її знань і навичок. 
Людям необхідна нова натурфілософія життя, висока екологічна культура й 
екологічна свідомість. Сприяти цьому є одним із основних завдань 
Університету екологічних знань ОННБ імені М. Горького, який нині 
відзначає своє десятиріччя. 

Університет здійснює велику просвітницьку роботу. На засідання 
запрошуються відомі екологи міста, регіону й України. На них 
обговорюються актуальні проблемні питання, розглядаються важливі праці 
вчених, перспективи розвитку пріоритетних напрямів екологічної освіти. За 
час свого існування університет видав три наукових збірники «Екологія і 
суспільство» та два буклети, які відображають основні напрями його 
діяльності. 

Вітаю університет із десятиріччям. Хочу наголосити, що його 
діяльність має загальнодержавне значення. Ця громадська структура активно 
сприяє формуванню екологічної культури і свідомості населення, поширює 
екологічні знання. Бажаю колективу Університету екологічних знань ОННБ 
імені М. Горького міцного здоров’я, звершення всіх життєвих задумів, 
невичерпної енергії та творчої наснаги для подальшої плідної праці на благо 
суспільства. 

Голова Південного наукового 
центру НАН України,  
директор Фізико-хімічного  
інституту ім. О.В. Богатського, 
академік НАН України, доктор  
фізико-хімічних наук, професор С.А. Андронаті 
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До читача 

На сучасному етапі розвитку 
суспільства Україні потрібні спеціалісти з 
високою екологічною свідомістю, з новим 
екологічним мисленням, які вільно 
орієнтуються в різних екологічних напрямах 
науки, розуміються на економічних, 
соціальних, правових аспектах взаємодії 
суспільства і природи.  

Перебудова екології і соціальної сфери 
– це, насамперед, перебудова людини. Шлях до реформування екологічних і
технологічних систем починається з реформування людини: зміни її світогляду, 
модернізації її знань.  

Впродовж 10 років в Одесі успішно функціонує громадський Університет 
екологічних знань Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького. 
Діяльність університету є унікальною і не має аналогів на теренах України. 

У складі вченої ради університету – три академіки НАН України, дев’ять 
докторів і кандидатів наук, керівники державних екологічних служб області, 
представники громадськості. Слухачі університету – аспіранти, вчені, фахівці-
екологи, студенти вузів, читачі Бібліотеки. 

Одним з основних завдань університету є підвищення рівня екологічної 
свідомості та екологічного виховання населення, екологізації знань студентів і 
фахівців екологічних напрямів зокрема. Здобуття кожною людиною екологічних 
знань сприятиме формуванню у неї дбайливого ставлення до природи, розуміння 
необхідності її збереження. 

За роки діяльності університету його заходи відвідало понад 12 тис. осіб. 
Видано 3 збірники наукових статей «Екологія і суспільство» і 2 буклети, які 
всебічно висвітлюють роботу університету; організовано та проведено близько 100 
засідань. Це “круглі столи”, лекції, семінари, наукові конференції. Зокрема, до 145-
річчя В.І. Вернадського проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
«В.І. Вернадський і сьогодення: концептуальні питання розвитку вчення про 
біосферу»; до Європейського тижня місцевої демократії в Україні – науково-
практичну конференцію «Реалізація Оргуської конвенції – умова розвитку 
демократії у сфері охорони навколишнього природного середовища, соціально-
політичної демократії у цілому»; до 10-річчя університету – наукову конференцію 
«Екологічна освіта і виховання як складові формування громадянського 
суспільства». Всі три конференції дістали високу оцінку науковців, фахівців і 
громадськості. 

Через університет забезпечується постійний контакт та співпраця між 
фахівцями, науковцями, провідними навчальними закладами, державними і 
громадськими оргацізаціями міста, а також обмін інформацією з питань екології. 

Ректор Університету екологічних знань 
ОННБ ім. М. Горького,  
доктор сільськогосподарських наук, 
професор  М.О. Шалімов 
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А.В. Яцков 
Державне управління охорони 

навколишнього природного середовища 
в Одеській області Міністерства 

екології та природних ресурсів України 

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ 

Держуправління охорони навколишнього природного середовища в 
Одеській області у своїй роботі керується Національним планом дій з 
охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 рр., 
затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня 
2011 р. № 577-р та Стратегією державної екологічної політики України на 
період до 2020 р., затвердженою Законом України від 21 грудня 2010 р. 

Підставою для виконання природоохоронних заходів на 
регіональному рівні є такі регіональні програми: 

1. Регіональна програма поводження з токсичними відходами в
Одеській  області на 2008-2015 рр., затверджена рішенням обласної ради 
від 14.11.2008 р. № 606-V; 

2. Програма формування національної екологічної мережі в Одеській
області на 2005-2015 рр., затверджена рішенням обласної ради від 
18.11.2005 р. № 705 –IV;  

3. Регіональна програма охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в 
Одеській області на 2009-2013 рр., затверджена рішенням обласної ради 
від 11.09.2009 р. № 917-V. 

На проведення природоохоронних заходів у 2011 році з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища (рішення обласної 
ради від 30.12.2010 р. № 53-VІ зі змінами від 18.02.2011 р. № 87-VІ; від 
20.05.2011 р. № 146-VІ, від 26.08.2011 р. № 211-VІ та від 28.10.2011 р. 
№ 271-VІ) передбачено виділення 26 млн 659,6 тис. гривень.  

Нині регіон має чимало питань, пов’язаних з екологією, які 
Держуправління вирішує як на обласному, так і на державному рівні.  

Водні ресурси 
Станом на 01.10.2011 р. на обліку Держуправління перебуває 2027 

підприємств-водокористувачів, які здійснюють забір води з підземних і 
поверхневих джерел, але дозволи на спеціальне водокористування мають 
лише 1100 суб’єктів господарювання, що становить 54,3 % від загальної 
кількості підприємств-водокористувачів. Найгірша ситуація з отриманням 
дозволів на спеціальне водокористування у Балтському (30%), 
Тарутинському (34,1%), Ананьївському (38,6%) районах. Станом на 
01.10.2011 р. на обліку Держуправління перебуває 110 підприємств, які 
здійснюють скид стічних вод у поверхневі водні об’єкти, але лише 65 
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суб’єктів господарювання мають затверджені проекти гранично 
допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин, що становить 59,1 % від 
загальної кількості. Основними забруднювачами поверхневих водних 
об’єктів області є ТОВ «Інфокс» філія «Інфоксводоканалу» (скид стічних 
вод у Чорне море, Хаджибейський лиман), КП “Б – Дністровськводоканал” 
(Дністровський лиман), ПФ “Водоканал”, м.Арциз (р. Когильник), КВЕП 
“Котовськводоканал” р. В.Куяльник, р. Тилігул), ДКП «Красноокнянський 
водоканал» (р. Ягорлик) та ін. 

Держуправління протягом трьох кварталів 2011 року провело певну 
роботу: 407 підприємствам видано дозволи на спеціальне 
водокористування; з 44 підприємствами погоджено індивідуальні норми 
водоспоживання та водовідведення; 14 підприємствам затверджено 
проекти норм ГДС; 19 підприємствам видано дозволи на буріння 
експлуатаційних свердловин на воду. 

Для зменшення обсягів забруднення водойм області у 2011 році на 
будівництво та реконструкцію каналізаційних очисних споруд 
передбачено виділення з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища коштів у сумі 18 млн 124,9 тис. гривень.  
 
Відходи.  
Промислові відходи  

Однією з найгостріших екологічних проблем області, що відносяться 
до категорії таких, що істотно впливають не тільки на соціально-
економічний стан суспільства, але й на національну безпеку, є проблема 
утворення, зберігання, утилізації та знешкодження промислових відходів. 

Збільшення рівня утворення промислових відходів обумовлене 
появою нових підприємств, які не дотримуються правил поводження з 
промисловими відходами. Держуправління регулярно надає інспекційним 
підрозділам і правоохоронним органам переліки підприємств, які не мають 
дозволів і лімітів на утворення та розміщення відходів.  
 
Хімічні засоби захисту рослин 

Гострою екологічною проблемою області є значний обсяг 
накопичених за попередні десятиріччя заборонених або непридатних для 
подальшого використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР), їх на 
території області налічується близько 1900 т. Державне управління 
охорони навколишнього природного середовища в Одеській області 
виконало роботу для уточнення даних про місця накопичення непридатних 
до використання ХЗЗР. За поданим Держуправлінням запитом до 
Мінприроди України щодо вивезення з території Одеської області та 
знешкодження непридатних до використання хімічних засобів захисту 
рослин цього року з Державного фонду охорони навколишнього 
природного середовища на виконання зазначених заходів виділено кошти у 
сумі 38 млн 750 тис. гривень. Рішенням обласної ради від 18.02.2011 р. 
№ 87-УІ затверджено також фінансування зазначених заходів з обласного 
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фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 4 млн грн. 
Наразі ізраїльська фірма «S.I. Group Consort Ltd», яка стала переможцем 
тендерних процедур, проводить на території області роботи з 
перезатарення та вивезення для знешкодження непридатних до 
використання ядохімікатів. До кінця 2011 року планується вивезення всіх 
ХЗЗР з території області.  

 
Атмосферне повітря 

Стан атмосферного повітря в області формується під дією кількох 
факторів. Основними джерелами викиду шкідливих речовин є 
підприємства і транспортні засоби. Загальна кількість підприємств, що у 
процесі діяльності впливають на стан атмосфери і перебувають на обліку 
Держуправління, – 2 850. Станом на 01.10.2011р. дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
мають 2140 підприємств, що складає 75,1%. За попередніми даними 
Головного управління статистики в Одеській області від стаціонарних 
джерел забруднення в повітряний басейн області у 1-му півріччі 2011 р. 
потрапило 14 635 тонн шкідливих речовин. Порівняно з аналогічним 
періодом 2010 р. викиди в атмосферу збільшилися на 10,5% або на 
1 394,8 тонни.  
 
Земельні ресурси 

На 01.10.2011 р. Держуправління розглянуло 3 471 матеріал щодо 
вилучення (викупу), надання земельних ділянок, із них: узгоджено – 1 632, 
відмовлено в узгодженні – 1 839 (що складає 88,74 %). Під час розгляду 
проектів землеустрою Держуправління у більшості випадків стикається з 
тим, що райдержадміністрації та міські, селищні, сільські ради області не 
працюють над розробленням та затвердженням містобудівної 
документації. Наразі на території Одеської області практично відсутні 
оновлені сучасні схеми планування територій районів, генеральні плани 
населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани територій, 
що призводить до нераціонального використання земель. 
Райдержадміністрації, міські, селищні, сільські ради Одеської області не 
працюють також над встановленням і винесенням у натуру меж 
водоохоронних зон і прибережних захисних смуг більшості водних 
об’єктів Одеської області, внаслідок цього в області мають місце факти 
виділення земельних ділянок на землях водного фонду не за цільовим 
призначенням.  
 
У сфері збереження біологічного різноманіття в регіоні діяльність 
сконцентрована в п’яти основних напрямах: 

1) встановлення меж існуючих територій та об’єктів природно-
заповідного фонду; 

2) розвиток природно-заповідного фонду; 
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3) недопущення під час узгодження землевпорядної документації 
нецільового використання особливо цінних природоохоронних територій; 

4) побудова регіональної екологічної мережі; 
5) регулювання господарського використання ресурсів рослинного і 

тваринного світу. 
Стосовно встановлення меж об’єктів ПЗФ, то їх кількість в області 

становить 120, у тому числі 16 об’єктів загальнодержавного значення і 104 
– місцевого. Завдяки зусиллям Держуправління лише за рахунок коштів 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 
встановлено межі для 65 об’єктів – 54,2%, що вище середнього показника 
по Україні (37,3%), але значно нижче, ніж в окремих провідних областях. 
Наприклад, у Київській – 66%, Донецькій – 90,6%, Закарпатській – 99%, 
Житомирській – 82,8%, Вінницькій – 78,6%, Чернігівській – 60%. За 
рейтинговою оцінкою цього показника область посідає 10-е місце.  

Проблемним питанням залишається відсутність встановлених меж у 
13 об’єктів загальнодержавного значення і 42 місцевого, що створює 
умови для нецільового використання особливо цінних природоохоронних 
земель і в багатьох випадках є причиною відхилення від узгодження 
землевпорядної документації щодо розміщення об’єктів господарювання.   

Що стосується розвитку природно-заповідного фонду, то нині його 
площа становить 4,4% від загальної площі області, це нижче від 
середнього показника по Україні (5,7%). Обласна програма формування 
екомережі до 2015 року та соціально-економічного розвитку області 
передбачає доведення показника заповідності до 5%.  

Наразі ведуться роботи щодо створення 7 заповідних об’єктів. Це 
національний природний парк «Куяльницький» на території Біляївського, 
Комінтернівського, Іванівського районів і м. Одеси, а також 6 заказників 
місцевого значення («Кундуки» в Татарбунарському р-ні, «Тарутинський 
степ» у Тарутинському р-ні, «Новопавлівський» у Ширяївському р-ні, 
«Селиванівський» в Ананьївському р-ні, «Аліяга» і «Василівка» у 
Кілійському р-ні), що дасть змогу довести показник заповідності до 
запланованих 5%. Хоча, треба зауважати, що середній показник 
заповідання по Україні до 2020 року планується на рівні 15%. 

Відповідно до основних засад державної екологічної політики 
України на період до 2020 р. та до Національного плану дій з охорони 
навколишнього природного середовища (ОНПС) на 2011-2015 роки 
Держуправління бере активну участь у впровадженні процесу «Довкілля 
для України». 6-7 жовтня проведено міжнародний екологічний форум 
«Зелена економіка. Зелені технології. Зелені інвестиції». 

Курс «зеленої» економіки, проголошений ЮНЕП кілька років тому, 
вже успішно прогресує в країнах Заходу. Суть її як домінуючої на 
сучасному етапі парадигми суспільного розвитку полягає в можливості 
більш ефективно використовувати природні багатства на принципах 
міжрегіональної (транс-національної) кооперації і взаємної компенсації 
завданих збитків. Нині ідеологи «зеленої» економіки декларують такі 
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кроки для її розвитку: перехід до економіки відновлюваних енергетичних 
ресурсів; впровадження ресурсозбережних технологій і більш чистих 
виробництв; інвестиції в розвиток «зеленої» інфраструктури; вторинне 
використання ресурсів; підвищення добробуту як в своїй країні, так і за її 
межами. Стратегія розвитку «зеленої» економіки повинна включати: 
інституційні реформи та розробку концептуального і стратегічного базису 
розвитку «зеленої» економіки в Україні; формування громадського 
менталітету в напрямі «зеленого» зростання; координацію та взаємодію з 
бізнес-сектором; розробку доктрини «зеленої» економіки не тільки на 
державному, а й на регіональних рівнях.  

Можна констатувати, що нині є унікальна історична можливість 
закласти фундамент нової «зеленої» економіки, яка дозволить значно 
ефективніше використовувати природний і фінансовий капітал уже в 
найближчому майбутньому в масштабах не тільки країни, але й регіону. 

Результатом проведення міжнародного екологічного форуму «Зелена 
економіка. Зелені технології. Зелені інвестиції» стала резолюція, в якій 
вказано основні шляхи вдосконалення стратегічних векторів забезпечення 
«зеленого» зростання регіону. Проведення форуму також дало можливість 
привернути увагу міжнародних партнерів до нагальних проблем регіону з 
можливим залученням інвестицій. 

Наразі Держуправління виступає як головний партнер за 
міжнародним проектом «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу 
антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні 
України, Румунії і Республіки Молдова». Одним із пріоритетних напрямів 
проекту є побудова очисних споруд у м. Вилкове, Кілійського району. 
 
Доступ до екологічної інформації. Основні завдання в галузі 
екологічної освіти та виховання у регіоні 

Доступ до екологічної інформації згідно з Орхуською конвенцією 
забезпечує розуміння суспільством, громадськістю того, що відбувається з 
довкіллям, і дає можливість свідомо брати участь у процесі прийняття 
екологічних рішень, тому для інформування громадськості про напрями 
екологічної політики та її реалізацію, а також для інформування про 
основні напрями діяльності природоохоронних органів на веб-сайті 
Держуправління представлені розділи "Орхуський центр", "Громадська 
рада", "Преса", "Охорона навколишнього природного середовища в 
Одеській області". Інформація в розділах постійно оновлюється. 

На базі інноваційно-інформаційного центру "ІНВАЦ" 
Держуправління ОНПС в Одеській області, за підтримки Одеської 
обласної ради народних депутатів, друкується "Причорноморський 
екологічний бюлетень", в редакційну колегію якого входять керівники 
природоохоронних служб області. Бюлетень містить такі розділи: 
"Екологічна політика", "Стан та проблеми довкілля”, "Екологія міста", 
"Колонка інспектора", "Екологічний калейдоскоп", "Екологічна громада" 
та ін. 
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На сторінках бюлетеня щороку публікується національна доповідь 
природоохоронних служб, зокрема про стан Чорного моря. Опубліковані 
«Паспорти Одеської області за 2005-2008 роки»; «Регіональна програма 
охорони та поводження з токсичними відходами в Одеській області на 
2008-2015 роки», Обласна програма «Здоров'я на 2002-2011 рр.», Закон 
України «Про внесення змін до Закону України про забезпечення 
санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», «Регіональна 
комплексна програма захисту від шкідливої дії вод сільських населених 
пунктів і сільськогосподарських угідь Одеської області у 2001-2005 роках. 
Прогноз до 2010 року», «Програма формування національної екологічної 
мережі Одеської області на 2005-2015 рр.», «Огляд законодавства України 
з питань регулювання водних ресурсів»; освітлено також проблеми 
раціонального використання ресурсів природних систем гирлової частини 
Дунаю та острова Зміїний, проблеми Придунайського регіонального 
межиріччя та ін. 

Держуправління співпрацює з видавництвами «Новий світ» (м. Київ), 
«Престиж Медіа Інформ» (м. Київ) та «Наш вибір» (м. Донецьк). 

Щороку Держуправління бере участь у міжнародних виставках-
ярмарках, присвячених Дню довкілля (м. Київ), тісно співпрацює із 
засобами масової інформації. У 2011 р. опубліковано 118 статей у газетах і 
журналах. Держуправління цього року брало участь у 124 
природоохоронних заходах, провело 12 зустрічей з громадськістю. 

У вирішенні екологічних проблем пріоритет має належати 
екологічній освіті, яка сприяє формуванню екологічної свідомості та 
екологічної культури, особливо у підростаючого покоління. Освіта в 
цілому як частина державної політики визнана одним з найважливіших 
стратегічних напрямів переходу суспільства до сталого розвитку. На 
території Одеси працює педагогічний колектив еколого-
натуралістичного підрозділу Одеського обласного гуманітарного центру 
позашкільної освіти та виховання, який активно проводить масові 
заходи природоохоронного спрямування. Школярі області представляють 
результати участі в екологічних експедиціях та навчально-польовій 
практиці, підсумки роботи у творчих об'єднаннях і гуртках еколого-
натуралістичного спрямування вищого рівня, на районних та обласних 
науково-практичних конференціях, виставках, фестивалях і конкурсах, які 
проводять підрозділи "Юні друзі природи", "Молодь досліджує світ". 
Щороку Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти 
проводить фестивалі екологічних бригад. Юннати Одещини традиційно 
звітують про результати проведення «Дня довкілля», «Дня водно-
болотних угідь», акції «До чистих джерел». 

Велику роботу з охорони довкілля Одещини проводить Одеський 
державний екологічний університет. 

10 років діяльності відзначив Університет екологічних знань 
Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького. 
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Працівники управління беруть активну участь у роботі журі 
при проведенні масових заходів; переможці природоохоронних 
заходів нагороджуються грамотами Держуправління та 
природоохоронними матеріалами, кращі роботи юннатів відправляють до 
Мінприроди У країни. 

З метою реалізації екологічної політики регіону, вирішення його 
екологічних проблем Держуправління тісно співпрацює з громадськими 
екологічними організаціями. Понад 25 громадських організацій 
екологічної спрямованості входять до складу Громадської ради при 
Держуправлінні. Кожній з них притаманні активність, громадянська 
позиція і принциповість. 

Впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо зробити Одещину 
кращою. 
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О.О. Вахрушев  
Державна екологічна інспекція 
в Одеській області Державної 

екологічної інспекції України 
 
 

РЕАЛІЗАЦІЯ  ДЕРЖАВНОЇ  ПОЛІТИКИ  У  СФЕРІ  
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО  ПРИРОДНОГО  СЕРЕДОВИЩА 

ДЕРЖАВНОЮ  ЕКОЛОГІЧНОЮ  ІНСПЕКЦІЄЮ  В 
ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ   

ДЕРЖАВНОЇ  ЕКОЛОГІЧНОЇ  ІНСПЕКЦІЇ  УКРАЇНИ 
 
Українське сьогодення характеризується складною екологічною 

ситуацією, надзвичайно низьким рівнем екологічної освіти і свідомості 
більшості населення, надмірною експлуатацією природних ресурсів, 
забрудненням та накопиченням шкідливих відходів у навколишньому 
середовищі. 

Для поліпшення екологічного стану техногенно навантаженого 
регіону 2007 року було створено Державну екологічну інспекцію в 
Одеській області, що в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення та охорони 
природних ресурсів, поводження з відходами, екологічної та, в межах своєї 
компетенції, радіаційної безпеки. 

Підконтрольна Державній екологічній інспекції в Одеській області 
територія відноситься до потужних в економічному сенсі регіонів, що 
спричиняє проблеми екологічного характеру. Загальна площа області – 
33,3 тис. км2 , це 6% площі України, тобто вона є найбільшою в Україні. 

Для протидії процесам, що руйнують довкілля, Державна екологічна 
інспекція в Одеській області взяла курс на підвищення ефективності 
інспекційної діяльності. Особливу увагу Держінспекція зосереджує на 
попередженні екологічних порушень, їх профілактиці, пропаганді та 
інформуванні як дієвому механізмі впливу на суб’єктів господарювання та 
контролі за додержанням ними вимог природоохоронного законодавства, 
тобто головним завданням Інспекції є запобігання правопорушенням, а у 
разі їх скоєння – покарання винних осіб. 

Протягом 2011 року Державна екологічна інспекція в Одеській 
області виконала значний обсяг природоохоронної роботи, а саме:  

- здійснено 1 303 перевірки дотримання вимог природоохоронного 
законодавства по всіх ресурсах. З них на об’ектах підвищеної небезпеки 
проведено 12 ресурсних перевірок; 

- складено 2 558 протоколів про адміністративні правопорушення; 
- до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 

2 582 особи на загальну суму 797,166 тис. грн, з яких стягнуто 685,82 тис. 
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грн, решта направлена до державних виконавчих служб управлінь юстиції 
для примусового стягнення;  

- до правоохоронних органів передано 62 матеріали, за якими 
порушено 20 кримінальних справ; 

- для відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок 
порушення вимог природоохоронного законодавства, відповідачам 
пред’явлено 110 претензій та позовів на загальну суму 1млн 1032 грн, з 
яких відшкодовано 55 (з урахуванням раніше пред’явлених) на загальну 
суму 662, 63 тис. грн. 

Одним з основних напрямів роботи Державної екологічної інспекції 
в Одеській області є діяльність щодо припинення триваючих порушень 
природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання різних 
форм власності. Рішення про тимчасову заборону (призупинення) 
господарської діяльності приймається головним державним інспектором з 
охорони навколишнього природного середовища Одеської області. 

Для припинення негативного впливу виробничої діяльності на 
навколишнє природне середовище у 60 випадках обмежувалася та 
призупинялася (до усунення виявлених недоліків та порушень) діяльність 
суб’єктів господарювання. 

Для забезпечення норм екологічної та, в межах компетенції, 
радіаційної безпеки на кордоні і на внутрішніх митницях Одеської області 
несуть службу державні інспектори відділу екологічного та радіологічного 
контролю на митній території Одеської області. Протягом 2011 року 
держінспектори перевірили 79 428 одиниць транспортних засобів на 
пунктах екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному 
кордоні. 

Проведення інструментально-лабораторних вимірювань при 
здійсненні державного контролю за дотриманням вимог законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища, а також за програмами 
регіонального моніторингу навколишнього природного середовища 
здійснює відділ інструментально-лабораторного контролю 
Держекоінспекції в Одеській області. 

Державна екологічна інспекція в Одеській області вважає, що 
основою і запорукою ефективного вирішення екологічних проблем 
залишається інформування громадськості, у тому числі через засоби 
масової інформації, про стан навколишнього природного середовища, 
можливі наслідки стихійних лих, про шляхи запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій, що призводять у деяких випадках до екологічних 
катастроф, і розраховує на плідну співпрацю з громадськістю.  
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Ю.Д. Кавун 
Державна екологічна інспекція  

Північно-Західного регіону Чорного моря  
Державної екологічної інспекції України 

 
 

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ  
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ ЧОРНОГО МОРЯ  
НА ЗАХИСТІ ЧОРНОГО МОРЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ 

 
У вирішенні завдань охорони та відтворення екосистеми Чорного 

моря важлива роль належить контролюючим природоохоронним органам, 
від ефективної діяльності яких у значній мірі залежить ступінь 
антропогенного навантаження на море, чистота його вод, багатство рибних 
ресурсів, привабливість морського узбережжя для вітчизняних та 
іноземних туристів. Таким органом є Державна екологічна інспекція 
Північно-Західного регіону Чорного моря. 

Діяльність Державної екологічної інспекції Північно-Західного 
регіону Чорного моря поширюється на територію від початку української 
частини річки Дунай до її гирла, що обмежується урізом води річки Дунай, 
і далі від гирлової її частини на територію завширшки сто метрів від урізу 
води вздовж Чорного моря, навколо його заток та лиманів, до 
адміністративної межі території Автономної Республіки Крим з 
Херсонською областю (Каланчакський район). 

Об’єктами контролю Інспекції є всі об'єкти, розташовані в зоні 
діяльності Інспекції, а саме: морські та портові пункти, морські причали 
(елінги) яхт–клубів,  суднобудівні та судноремонтні підприємства; кораблі, 
судна, інші плавучі об'єкти та засоби, берегові об'єкти; морські споруди; 
підприємства, господарська діяльність яких пов'язана з виловом та 
переробкою водних живих ресурсів (крім тих, що займаються лише 
переробкою водних живих ресурсів без їх самостійного вилову); внутрішні 
морські води, територіальне море, виключна (морська) економічна зона 
України, континентальний шельф України та лимани. 

Протягом 2011 року працівники Державної екологічної інспекції 
Північно-Західного регіону Чорного моря здійснили 11 763 ресурсних 
перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства України, 
за їх матеріалами складено 10 998 протоколів про адміністративні 
правопорушення, винесено 10 959 постанов про накладення 
адміністративних стягнень на суму 2 млн 700 тис. 120 грн, стягнуто 2 млн 
643 тис. 067 грн, інші постанови, за якими вичерпано строк добровільної 
сплати, передано до виконавчої служби для примусового виконання. 

Інспекцією здійснено також 199 розрахунків збитків на суму 61 млн 
551 тис. 966 грн. За порушення вимог природоохоронного законодавства 
тимчасово призупинено виробничу діяльність 146 стаціонарних об’єктів, 
що належать суб’єктам господарської діяльності різних форм власності.  
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Контроль за водними ресурсами 
У 2011 р. Інспекція у сфері охорони і використання вод та 

відтворення водних ресурсів провела 10 625 перевірок дотримання вимог 
природоохоронного законодавства України, за їх матеріалами до 
адміністративної відповідальності притягнуто 9 797 осіб на суму 2 млн 290 
тис. 649 грн, здійснено 153 розрахунки збитків на суму 58 млн 661 тис. 459 
грн. Крім цього, Інспекція здійснила 6 049 перевірок морських суден та 
інших плавучих засобів, за їх результатами до адміністративної 
відповідальності притягнуто 5 265 осіб, пред’явлено 143 претензії на суму 
10 млн 319 тис. 258 грн.  

Контроль за атмосферним повітрям 
У 2011 р. проведено 96 перевірок дотримання вимог 

природоохоронного законодавства України, за їх матеріалами до 
адміністративної відповідальності притягнуто 98 осіб на суму 16 тис. 150 
грн, пред’явлено 5 претензій на суму 16 тис. 510 грн, їх сплачено у 
повному обсязі.  

Інспекцією винесено також 19 рішень про тимчасову заборону 
(зупинення) діяльності підприємств (організацій). 

До основних порушень, які виявляються під час перевірок у сфері 
охорони атмосферного повітря, належать: здійснення викиду 
забруднюючих речовин без дозволу спеціально уповноваженого органу 
виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим 
дозволом; порушення правил експлуатації ГОУ. 

Контроль за охороною і використанням земель та надр 
Інспекція впродовж 2011 р. здійснила 104 перевірки дотримання 

вимог природоохоронного законодавства України, за їх матеріалами до 
адміністративної відповідальності притягнуто 55 осіб на суму 47 тис. 940 
грн, здійснено 26 розрахунків збитків, з них: 

- пред’явлено 23 претензії на суму 215 тис. 823 грн, сплачено 17 
претензій на суму 39 тис. 323 грн. Інші претензії, за якими вичерпано строк 
добровільної сплати, передано до суду для примусового виконання; 

- 1 розрахунок збитків за засмічення земельної ділянки ЗАТ 
«Футбольний клуб «Чорноморець» разом з матеріалами перевірки 
передано до прокуратури Одеської області для відповідного реагування. 
Наразі справа перебуває у Вищому Господарському Суді України; 

- 1 розрахунок збитків за засмічення земельної ділянки ТОВ 
«Мобістар» разом з матеріалами перевірки передано до Херсонської 
міжрайонної природоохоронної прокуратури для відповідного реагування; 

- 1 розрахунок збитків за засмічення земельної ділянки внаслідок 
порізки судна «Кардак» передано до Іллічівської транспортної 
прокуратури Одеської області для відповідного реагування. 

Охорона об’єктів тваринного світу, водних живих ресурсів 
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Інспекція постійно контролювала виконання правил використання 
рослинного світу, тваринного світу та рибних ресурсів, боротьбу з 
браконьєрством. 

Всього за звітний період здійснено 188 перевірок дотримання вимог 
природоохоронного законодавства України в сфері використання рибних 
ресурсів (з них 54 перевірки стосовно браконьєрів), за їх матеріалами 
складено 101 протокол про адміністративні правопорушення (з них 30 
протоколів стосовно браконьєрів) та винесено 74 постанови про 
накладення адміністративного стягнення (27 протоколів передано до 
судових органів для винесення рішення про притягнення до 
адміністративної відповідальності) на суму 15 тис. 476 грн, вилучено 
незаконні знаряддя лову (42 сітки, 17 ятерів) та винесено 2 рішення про 
тимчасову заборону (зупинення) діяльності. 

Крім цього, за матеріалами органів Держрибохорони розраховано 
збитки на суму 69 тис. 600 грн за незаконне вилучення осетрових, 
занесених до Червоної книги України. 6 розрахунків збитків, заподіяних 
рибному господарству внаслідок незаконного вилучення рибних ресурсів 
разом з матеріалами перевірок передано до суду. Розрахунок збитків на 
суму 69 тис. 600 грн було повернуто до органів Держрибохорони. 

Інспекція здійснила також 8 перевірок дотримання вимог 
природоохоронного законодавства України в сфері використання 
тваринного світу (з них 5 перевірок стосовно браконьєрів). За матеріалами 
перевірок складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення (3 з 
них стосовно браконьєрів) та винесено 5 постанов про накладення 
адміністративного стягнення. В сфері використання рослинного світу 
здійснено 5 перевірок дотримання вимог природоохоронного 
законодавства України, за їх матеріалами до адміністративної 
відповідальності притягнуто 4 особи та виконано 5 розрахунків збитків, 
завданих державі, на суму 63 тис. 080 грн. 

Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 
У сфері поводження з відходами здійснено 673 перевірки 

дотримання вимог природоохоронного законодавства, за їх матеріалами до 
адміністративної відповідальності притягнуто 874 особи на суму 318 тис. 
566 грн, інші постанови, за якими вичерпано строк добровільної сплати, 
передано до органів виконавчої служби для примусового стягнення. 

Крім цього, Інспекцією винесено 78 рішень про тимчасову заборону 
(зупинення) діяльності підприємств та організацій. 

Підприємства, які вважаються найбільшими  
забруднювачами довкілля 
Відповідно до переліку об’єктів, які є найбільшими забруднювачами 

навколишнього природного середовища, визначеного Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 
21.03.2005 р. № 103 „Щодо інформування населення про об’єкти, які є 
найбільшими забруднювачами довкілля” та від 01.11.2005 р. № 397 „Про 
затвердження Положення про щоквартальне інформування населення 
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через ЗМІ про об’єкти, які є найбільшими забруднювачами навколишнього 
природного середовища” до зони діяльності Інспекції в частині скиду 
стічних вод відносяться СБО “Південна” та СБО “Північна” ТОВ “Інфокс” 
філія “Інфоксводоканал”, КП “Білгород-Дністровськводоканал”, Одеський 
припортовий завод. 

Інспекція щомісяця здійснює моніторинг води зі скидних колекторів 
ТОВ “Інфокс” філія “Інфоксводоканал”, КП “Білгород-
Дністровськводоканал”, Одеський припортовий завод, у разі виявлення 
перевищень нормативів ГДС проводиться розрахунок збитків.  

За звітний період здійснено позапланову перевірку очисних споруд 
КП “Білгород-Дністровськводоканал”, під час якої складено протокол та 
здійснено розрахунок збитків, заподіяних водним ресурсам під час 
аварійної ситуації, спричиненої потраплянням неочищених поворотних 
стічних вод до Дністровського лиману внаслідок прориву залізобетонної 
труби самопливного каналізаційного колектору КП “Білгород–
Дністровськводоканал”, та одну позапланову перевірку СБО “Південна” 
ТОВ “Інфокс” філія “Інфоксводоканал”, під час якої складено протокол на 
суму 136 грн. 

Екологічний контроль на митній території та радіаційна безпека 
Впродовж 2011 року Інспекція перевірила 50 млн 417 тис. 962 т. 

016 кг вантажу, який підлягав екологічному контролю, та 67 млн 482 тис. 
062 т  472 кг вантажу, який підлягав радіологічному контролю. 
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И.А. Дербоглав  
Управление экологии и развития  

рекреационных зон 
Одесского городского совета 

 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОДЕССЫ 

 
Особенностью нашего города является его 

«многофункциональность». Это и город-курорт, и крупный 
промышленный центр, и транспортная развязка: автомобильная, 
железнодорожная, морская. При такой ситуации сложно определить 
критерии оценки экологического состояния. Для промышленного города 
нынешнее состояние более чем удовлетворительное. Для города-курорта – 
необходимо снижать антропогенную нагрузку за счет сокращения объемов 
выбросов предприятий и, прежде всего, автомобильного транспорта, 
выбросы которого составляют порядка 80% от общего объема выбросов. 

В жилой зоне Одессы функционируют предприятия, на которые 
распространяется Постановление Кабинета Министров Украины от 
27.07.1995 г. "Перечень видов деятельности и объектов, которые 
представляют повышенную экологическую опасность" за счет 
использования в производственных процессах опасных веществ (аммиак, 
хлор, нефтепродукты, сжиженные газы, метан). 

Во исполнение решения исполнительного комитета от 25.11.08 г. 
№ 1289 "Об усилении экологического контроля на потенциально опасных 
предприятиях г. Одессы" управление по договору с государственным 
предприятием "УкрНПМФ" провело научно-исследовательские работы по 
совершенствованию автоматизированного контроля на территориях 
повышенной экологической нагрузки. Разработана программа 
мониторинговых исследований показателей качества атмосферного 
воздуха жилой застройки Суворовского района г. Одессы на 2010 год. 

Решением исполнительного комитета № 1289 определен перечень 
потенциально опасных объектов (20 промышленных предприятий), 
которым необходимо в пределах своих санитарно-защитных зон создать 
автоматизированные системы контроля содержания загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе: это ОАО "Одесский портовый 
холодильник", ОАО "Янтарь" (маслосырбаза), ООО "Одесский 
маслоэкстракционный завод", СП "Одесские дрожжи", ЗАО 
"Одессакондитер", ОАО "Одесский масложировой комбинат", ОАО 
"Одеспродконтракт", ООО "ОМПЗ", ООО "Цемент", ОАО "Одессагаз", 
Одесское межрайонное управление эксплуатации газового хозяйства, ОАО 
"Олимп-круг", ООО "Инфокс" филиал "Инфоксводоканал", ОАО "Элакс", 
ГП "Одесский морской торговый порт" (нефтеучасток), ОАО 
"Эксимнефтепродукт", ЗАО "Синтез-Ойл", ОАО "Лукойл – Одесский 
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нефтеперерабатывающий завод", ОАО "Одеснефтепродукт", ЗАО ПО 
"Одесский консервный завод". 

Инструментальные замеры в пределах предприятий и их санитарно-
защитных зон выполнялись силами предприятий на основании договоров о 
хозяйственной деятельности со специализированными лабораториями, 
аккредитованными на проведение подобного вида работ. Определение 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на улицах 
Суворовского района осуществляется КП "ЦЭПИ" за счет совокупного 
участия предприятий нефтеперерабатывающих комплексов. 

Проводится ежедневная практическая работа по контролю за 
состоянием атмосферного воздуха, что вызывает особенно пристальное 
внимание жителей города. Инструментальные замеры атмосферного 
воздуха в промышленных зонах города, территориях зеленых зон (парки, 
скверы) муниципальная передвижная лаборатория города) проводит для 
определения уровня загрязнения атмосферного воздуха с автоматическим 
отбором проб и измерениями концентраций по ингредиентам – диоксиду 
азота, оксиду углерода, озону, аммиаку, пыли, сероводороду, диоксиду 
серы и сумме углеводородов. Контролируется также выполнение 
природоохранных мероприятий предприятиями города. Планы 
природоохранных мероприятий, направленных на снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, согласованы для 170 предприятий 
города. 

По распоряжению городского головы в апреле 2011 года проведен 
общегородской субботник, во время которого выполнен комплекс 
мероприятий по улучшению санитарного состояния города – "День 
окружающей среды – 2011". В субботнике участвовали жители города, 
работники более 410 предприятий, организаций и учреждений, всего 
21 937 человек (из них 12 903 – сотрудники исполнительных органов 
городской власти, учащиеся средних учебных заведений, работники 
медицинских учреждений, кроме того, сотрудники областной 
администрации и члены общественных организаций, волонтеры, 
студенческая молодежь, жители города). Выполнены следующие работы: 
благоустроены территории парков, скверов, бульваров – 17,35 га; создано 
газонов и цветников – 4,985 га; ликвидировано или благоустроено 35 
стихийных свалок; высажено 2 011 деревьев и 4 946 кустов. 

В соответствии с Указом Президента Украины от 14.08.09 г. 
№ 611/2009 "О дополнительных мерах по развитию природно-заповедного 
дела в Украине" и программой формирования национальной 
экологической сети в Одесской области на 2005-2015 годы и принимая во 
внимание лечебное, историко-культурное, природоохранное значение 
курорта Куяльник, расположенного на прибрежных землях Куяльницкого 
лимана в пределах города Одессы, подготовлен проект решения Одесского 
городского совета «О согласовании возможности организации территории 
Национального природного парка "Куяльницкий".  
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В течение многих лет в Одессе, как и в других городах Украины, для 
уменьшения численности бездомных животных на улицах города 
проводился вылов с последующим их уничтожением. В настоящее время 
город реализует другой метод сокращения популяции бездомных 
животных, оправданный с экологической и этической точек зрения – 
поголовная стерилизация бездомных собак с последующим выпуском 
здоровых и неагрессивных животных в привычную среду обитания. В 2006 
году принят Закон Украины "О защите животных от жестокого 
обращения", в соответствии с которым разработана городская программа 
охраны животного мира и регулирования численности бездомных 
животных, основным требованием которой является гуманное обращение с 
животными. Основой программы (первой и пока единственной в Украине) 
является метод отлова с использованием безопасных орудий. За период 
существования службы отловлено и стерилизовано 12 435 бездомных 
животных. 

Рост производства продуктов потребления вызвал рост количества 
упаковочных материалов, что привело к интенсивному увеличению 
образования твердых бытовых отходов. На территории Украины эти 
отходы, в основном, вывозятся и складируются на полигоны, что влечет за 
собой экологические проблемы, такие как загрязнение подземных и 
поверхностных вод; загрязнение атмосферного воздуха; отчуждение и 
потеря земельных территорий; потеря многочисленных видов вторичного 
сырья, которые должны вовлекаться в повторные циклы, а не поступать на 
захоронение. В настоящее время твёрдые бытовые отходы в Одессе 
свозятся на городскую свалку ТБО-1 (р-н Дальницких карьеров). 
Управление инициировало организацию нового городского полигона ТБО 
на территории Одесской области. Проведена работа по изысканию новых 
участков под городскую свалку, однако из Беляевской, Коминтерновской, 
Овидиопольской райгосадминистраций получены ответы о невозможности 
предоставления земельного участка.  

Планировалось строительство в городе мусороперерабатывающего 
завода, решением исполнительного комитета создана конкурсная комиссия 
по выбору инвестора для строительства мусороперерабатывающего или 
мусоросжигательного заводов в г. Одессе.  

Кроме традиционных способов (мусоросжигания и захоронения), 
неотъемлемой частью утилизации отходов должны стать мероприятия по 
сокращению количества отходов и вторичная их переработка. Только с 
применением комбинации нескольких взаимодополняющих мероприятий, 
а не одной только технологии, пусть даже самой современной, можно 
эффективно решить проблемы ТБО. 

Общая оценочная стоимость вторсырья в коммунальных отходах 
украинских городов с численностью не менее 200 тыс. человек составляет 
более 550 млн грн. По предварительным оценкам в Украине лишь около 
10% от общего объема бытовых отходов используется в качестве 
вторичного сырья. После одноразового использования на свалку 
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выбрасывается 2/3 алюминия, 3/4 стали, более 97% бумаги и пластика. При 
этом следует отметить, что для разложения в естественной среде бумаги 
необходимо от 2 до 10 лет, консервной банки – свыше 90 лет, 
полиэтиленового пакета – свыше 200 лет, пластмассы – 500 лет, стекла – 
свыше 1000 лет. Вместе с тем, переплавка алюминия из металлолома 
требует в 20 раз меньше энергии, чем из бокситовой руды, для стали эта 
экономия составляет 70%, для бумаги из макулатуры – 60 %. 
Соответственно, производство стали из металлолома снижает загрязнение 
воздуха на 85%, а воды – на 75%. Производство бумаги из макулатуры 
уменьшает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 75 %, в воду 
попадает на 32% меньше загрязнителей, а 4 тонны переработанной бумаги 
сохраняют 1 гектар леса. По данным Харьковского института 
коммунальных сооружений городов, ежегодно на свалки Одессы 
вывозится около 700 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов. Из них: бумаги 
– более 200 тыс. т (35% от общего объёма), пластмассы – более 12 тыс. т, 
текстиля – более 25 тыс. т.  

Как уже подчеркивалось, практический опыт внедрения системы 
раздельного сбора показывает, что ее использование позволяет лишь на 
начальном этапе сократить объемы ТБО минимум на 20-30 %. Для 
решения вопросов в сфере обращения с отходами в городе необходимо 
разработать комплексную программу обращения с отходами с 
определением исполнителей и учетом объема и источников 
финансирования мероприятий; привлечь проектную организацию для 
выполнения научно обоснованных рекомендаций в сфере обращения с 
отходами с учетом местных особенностей. 

Изменения, внесенные в закон Украины «Об отходах» от 21.01.10 г., 
предусматривают мероприятия, направленные на организацию 
раздельного сбора отходов: 

Ст.21. «Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
обращения с отходами»: 

- п. «в» – организация сбора и удаления бытовых отходов, в том 
числе организация раздельного сбора полезных компонентов этих отходов; 

- п. «и» – содействие разъяснению законодательства об отходах 
среди населения, создание необходимых условий для стимулирования 
населения к сбору отдельного вида отходов как вторичного сырья. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что никакой, даже самый 
квалифицированный эксперт, никакая технология не решат проблему ТБО, 
если за решениями не будет стоять авторитет и политическая воля 
городских властей, поддержка общественности. Эти решения должны быть 
основаны как на технически и экологически грамотных рекомендациях 
специалистов, так и на местных социальных, экономических и иных 
условиях. Реализация мероприятий, направленных на улучшение 
окружающей среды, осуществляется в соответствии с местными 
экологическими программами, утвержденными городским советом, и 
программой социально-экономического развития города. 
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Законом Украины "О государственной программе "Питьевая вода 
Украины" на 2006-2020 годы" предусматривается разработка и 
утверждение региональных и местных программ, в частности расширение 
использования индивидуальных и коллективных устройств доочистки 
питьевой воды в местах ее непосредственного потребления. Разработан и 
проходит согласование проект программы "Чистая питьевая вода детям 
Одессы на 2011-2014 годы", которой предусмотрены следующие 
мероприятия: дальнейшее развитие локального питьевого водоснабжения в 
детских и школьных учреждениях всех районов города, включая 
изготовление установок доочистки воды, монтаж и пусконаладку; развитие 
системы технического обслуживания установок, включая 
производственный (ведомственный) контроль качества воды. 

Разработана и проходит согласование "Программа контроля за 
экологически-эпидемиологическим благополучием населения, состоянием 
окружающей природной среды и соблюдением правил благоустройства 
г. Одессы на 2011-2015 гг.». Цель программы – выявление и оперативное 
реагирование на нарушения природоохранного законодательства, правил 
благоустройства, принятие мер по ликвидации нарушений и санкций к 
нарушителям в соответствии с действующим законодательством. 

Особого внимания требует решения проблемы обращения с 
промышленными и, особенно, опасными отходами. Разработан проект 
строительства инсениратора по утилизации медицинских и биологических 
отходов, размещение его предполагается на 6-ом км Овидиопольской 
дороги. Градостроительное обоснование проекта находится в стадии 
согласования. 

Для привлечения общественности к участию в решении 
экологических проблем города, обеспечения широкой гласности при 
управлении экологии и развития рекреационных зон создан научно-
технический экологический общественный совет, в состав которого входят 
представители профильных общественных организаций, научно-
исследовательских институтов, вузов города, готовящих специалистов-
экологов. Работа совета позволит формировать социальные программы и 
направлять бюджетные средства на самые актуальные проблемы города с 
учетом мнения специалистов высокого класса и общественности. 
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Б.В. Буркинський, Н.І. Хумарова  
Інститут проблем ринку та  

економіко-екологічних досліджень НАН України 
 

ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У СТАНОВЛЕННІ  
«ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ 

 
Глобалізаційні процеси суттєво впливають на стан та перспективи 

розвитку національних економік, серед головних проблем – перебудова 
інституційних засад і суттєва зміна форм організації та функціонування 
економіки (ТНК, мережеві форми міжурядових і наднаціональних 
організацій, виробництва та підприємництва), уповільнення темпів 
зростання економічних систем, зростання ролі держави у регулюванні 
економічного розвитку та його екологізації на довгострокову перспективу, 
ключове значення інновацій, зокрема безпосередньо пов’язаних із 
формуванням природозбережної економіки; якісно новий підхід до 
процесів глобалізації, в т.ч. у сфері природокористування, адже 
відбувається загострення боротьби за усуспільнення природних ресурсів та 
життєвого простору.  

Екологічні інновації у даному контексті виступають основою 
формування «зеленої» економіки, адже в них простежується взаємозв’язок 
«інновація – конкурентоспроможність – ресурсно-екологічна безпека». 
Проте реальний стан справ в українській економіці свідчить про подальше 
зростання її експортно-сировинної орієнтації та низькотехнологічну 
структуру виробництва. Впродовж останніх 11 років частка витрат труда в 
економічному рості складає лише 0,68%; витрат капіталу – 3,78% та НТП – 
2,12%. НТП є другим за значенням фактором економічного росту в 
Україні, що свідчить про необхідність його стимулювання та підтримки [1, 
с.94]. Більшість експертів відзначає, що наукомісткість національного ВВП 
складає менше 1%, його зростання за рахунок введення нових технологій 
оцінюється лише у 0,7-1%.  

Науково доведено, що суспільне багатство визначається переважно 
сумою накопичених знань та здатністю їх застосування у раціональному 
природокористуванні через поширення екоінновацій та високих 
екотехнологій. Задля справедливості треба відзначити, що Україна за 
інтегральним показником здатності до інновацій посідає 28-ме місце серед 
115 країн (2009 р.), проте цей потенціал не дає суттєвого ефекту, наявні 
наукові розробки залишаються практично незатребуваними, адже з кожної 
тисячі винаходів, що реєструються в Україні, тільки 6 знаходять 
підприємство, яке доводить їх до стадії впровадження.  

Нині в українській економіці домінують низькотехнологічні галузі 
виробництва, які природно відносяться до малонаукоємних галузей: 
добувна і паливна, харчова, легка промисловість, агропромисловість, 
залізничний транспорт, неорганічна хімія та ін. Відповідно, майже 95% 
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вітчизняної продукції належить до виробництв 3-го та 4-го технологічних 
укладів. 

Важливими ознаками промислової динаміки залишаються 
нестійкість темпів зростання та міжгалузева нерівномірність (щорічні 
коливання у значному діапазоні з тенденцією до зниження). Дуже низьким 
залишається ступінь оновлення основних промислових фондів, індекс 
інвестицій в основний капітал коливається по роках, а 2009 р. знизився 
порівняно з 2008 р. до 67,6%. Водночас всупереч світовим тенденціям в 
нашій економіці основний потік інвестиційних ресурсів продовжує 
спрямовуватися в такі природомісткі та екологомісткі галузі, як 
металургія, нафтохімія, будівництво та добувна промисловість, 
целюлозно-паперове виробництво та харчова промисловість, тобто 
інвестиції підтримують функціонування підприємств 3-го та 4-го 
технологічних укладів. 

Падіння основних економічних показників обумовлене не тільки 
відсутністю індикативного і стратегічного планування та політичної 
стабільності, що спричиняє ситуативність та дисбаланс економічного 
розвитку, але й значною мірою несформованою інноваційною 
інфраструктурою та відсутністю системних інноваційних факторів, 
зокрема низькою питомою вагою підприємств, що впроваджують 
інновації. У загальній кількості підприємств порівняно з 1995 р. їх 
кількість у 2009 р. знизилася з 2002 до 1180 одиниць і складає лише 12,8%, 
що вдвічі нижче науково обґрунтованого порогового значення для 
індустріальних країн (25%) та набагато нижче аналогічного показника 
розвинених країн (70%). Кількість освоєних нових видів техніки у 2009 р. 
порівняно з 1995 р. знизилася до 64,1%, а кількість впроваджених нових 
технологічних процесів – до 64,5% (табл. 1).  
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Динаміка зміни основних показників інноваційної діяльності 
промислових підприємств України 
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Кількість 
підприємств, 

які 
впроваджува
ли інновації 

(од.) 

2002 1491 1506 1120 958 810 999 1186 1160 1180 58,9 

Питома вага 
підприємств, 

які 
впроваджува
ли інновації, 
в загальній 
кількості 

промисло-
вих 

підприємств 
(%) 

22,9 14,8 14,6 11,5 10,0 8,2 10,0 14,2 13,0 12,8 55,9 

Кількість 
освоєних 

нових видів 
техніки 

(наймену-
вань) 

1000 631 520 710 769 657 786 881 758 641 64,1 

Кількість 
впроваджен

их нових 
технолог-

гічних 
процесів 

(од.) 
з них 
маловідход- 
них 
ресурсозбері
гаючих %  

2936 1403 1142 1482 1727 1808 1145 1419 1647 1893 64,5 

35,6 30,7 37,7 40,9 37,4 38,2 37,0 44,7 41,3 39,8 111,8 

*Розраховано за даними статистичних щорічників Держкомстату України за відповідні 
роки. 

 
При значній частці матеріаломістких та ресурсомістких виробництв 

проблеми оптимізації використання ресурсів залишаються тим вагомим 
фактором, який суттєво впливатиме на розвиток вітчизняної економіки. 
Адже значна кількість інноваційних напрямів розвитку економіки 
будується на мінімізації ресурсної складової виробництв та заміщенні 
природних ресурсів синтезованими аналогами – досягненнями НТП. Саме 
на оптимізації ресурсної бази вітчизняна природовиснажлива система 
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господарювання має знаходити перспективи та пріоритети розвитку і тим 
самим переходити на екологоорієнтований розвиток і «зелену» економіку.  

Екоінновації за напрямами застосування розділяємо на два типи: 
І тип – спрямовані на раціональне залучення в суспільне 

виробництво нових природних сил і ресурсів, більш ефективне їх 
використання для задоволення потреб суспільства, іншими словами, такі, 
що оптимізують використання природного капіталу – формують 
природозберігаючий тип суспільного розвитку. Основною їх метою 
виступає коеволюційне поєднання потреб суспільства та ефективного 
використання природно-ресурсного потенціалу із акцентом на 
превентивність щодо забруднення довкілля; 

II тип – спрямовані на ліквідацію шкідливих наслідків виробництва і 
життєдіяльності; вони поліпшують умови життя людей та існування 
екосистем, зберігають природний капітал. Вони виправляють наслідки 
техногенного типу розвитку, але за своєю суттю продовжують 
підтримувати техногенний тип розвитку, адже орієнтовані вони не на 
попередження негативного впливу на довкілля, а на ліквідацію наслідків 
антропогенної діяльності, що забезпечує підтримку відомого принципу 
«кінця труби». 

Майже всюди у виробничій діяльності, у боротьбі за зниження рівня 
забруднення продовжують оновлюватися системи, що доповнюють 
головне виробництво: пиловловлювачі, водоочищувачі, 
шламонагромаджувачі, могильники для токсичних та радіоактивних 
відходів і т.ін. Тобто відбувається процес спрямування нововведень не на 
вдосконалення виробничих технологій, що супроводжуються значними 
екологічними аспектами – тобто в інновації першого типу, а в додаткові 
споруди та засоби для зниження забруднення, тобто триває підтримка 
техногенного типу розвитку. 

Суттєвого значення у корегуванні пріоритетів на користь 
екологоорієнтованого інноваційного розвитку і збільшення інвестицій у 
забезпечення екологічної безпеки набуває створення сучасної екологічної 
інфраструктури та підтримка екологоорієнтованого середнього та малого 
бізнесу.  

Підтримка формування ринку технологічного бізнесу та ринку 
екологічних товарів та послуг потребує особливої уваги. Фахівці 
визначають, що на технологічному ринку основними  суб’єктами є 
інтелектуальні інвестори – розробники нових технологій, обладнання, 
продуктів, власники патентів, винаходів, ліцензій, ноу-хау та ін.  

Нині у світі зазначені ринки вже сформовані і мають зростаючі 
обсяги товарообігу, на жаль, в Україні про розвиток цих ринків ще тільки 
йдеться. При цьому потенціал вітчизняного сектора екологічних товарів та 
послуг складав у 2006 р. понад 18 млрд грн, а темпи розвитку цього 
сектора перевищують 14,5% [2, с.32.]. Тобто маємо значні резерви. Ринок 
технологічного бізнесу і ринок екологічних товарів та послуг може стрімко 
розвиватися при потужному середньому та малому бізнесі. Однак нині 
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вітчизняний середній та малий бізнес на 70-80%% не виробничий, а 
комерційний. Виробництвом промислових товарів займаються лише 2%, а 
товарів народного споживання – 9% підприємців.  

Враховуючи існуючу в державі обмеженість матеріальних ресурсів, 
на початковому етапі формування системи екологоорієнтованого 
інноваційного розвитку перевагу треба віддавати інтеграції екологічних 
принципів до існуючих методів управління та започаткуванню нових 
інноваційних форм та механізмів, зокрема, удосконаленню економіко-
екологічного регулювання природокористуванням, запровадженню нових 
форм приватно-державного партнерства та екологоорієнтованого 
стратегічного планування соціально-економічного розвитку, економічних 
важелів організації екологоорієнтованої поведінки суб’єктів 
господарювання, зокрема малого та середнього бізнесу. 

До механізмів, здатних мінімізувати екологічне навантаження при 
незначних інвестиціях, таких, що активно впроваджуються в управлінську 
практику за кордоном, належать інноваційні екологічні стратегії: 
екологічно чистого виробництва; екологічної ефективності; використання 
кращої з існуючих технологій; ресурсозбереження; індустріального 
симбіозу, а також міжнародні системи менеджменту та аудиту; добровільні 
погоджування та програми співпраці; екологічне маркування та ін. Всі 
перелічені стратегії мало використовуються у забезпеченні економічного 
розвитку не тільки держави, але й безпосередньо на рівні підприємств. 

В Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
НАН України розроблено «Концепцію впровадження екологічно чистого 
виробництва в Україні» та пакет документів щодо впровадження 
Національної програми впровадження та розвитку екологічно чистих 
виробництв і технологій. Загалом в НАН України накопичений значний 
інтелектуальний потенціал, на її базі створено понад 120 венчурних, 
інноваційних підприємств, які здійснюють впровадження розробленої в 
академічних інститутах наукомісткої продукції. Ефективною формою 
комерціалізації технологій є створення спільних підприємств, наразі під 
егідою НАН України їх працює понад 30. 

Перехід до інноваційного розвитку передбачає створення нової 
технологічної бази. Існуючий науковий та техніко-технологічний 
потенціал здатен створювати конкурентоспроможну екоінноваційну 
продукцію, але для цього необхідно формувати передумови 
екоінноваційного розвитку шляхом:  

- створення загальної інформаційної системи екоінновацій, в т.ч. 
удосконалення статистичної інформації щодо інноваційної діяльності у 
ресурсно-екологічній сфері; 

- розробка організаційно-економічного механізму державної 
підтримки інновацій щодо екологізації системи господарювання та 
екологозбалансованої реструктуризації економіки; 
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- налагодження цілісної системи регулювання інноваційних 
процесів у ресурсно-екологічній сфері, зокрема збалансованої екологічної 
інфраструктури; 

- стимулювання екологічного бізнесу, корпоративного 
екоменеджменту та реалізації спільних екологічних проектів. 

Таким чином, стан розвитку державної економіки та її інноваційної 
сфери дають змогу зробити узагальнюючий висновок про те, що 
пріоритетним завданням для України є створення організаційно-
економічного механізму, який би:  

- заохочував до екологічних нововведень і забезпечував формування 
попиту на екологічні інновації;  

- підтримував зростання віддачі та прибутків від інноваційних 
інвестицій, зокрема у ресурсно-екологічну сферу;  

- впроваджував довгострокові екологоорієнтовані інноваційні 
заходи, проекти, програми.  

У найближчій перспективі необхідно створити систему 
корпоративного екологічного менеджменту в сфері науки та екоінновацій, 
екологічних технологій, товарів та послуг, який сприяв би поширенню 
інвестиційних та інформаційних потоків, об’єднував матеріальні, фінансові 
та інтелектуальні ресурси для формування нової ідеології, спрямованої на 
екологоорієнтований інноваційний розвиток і нову «зелену» економіку. 

Для досягнення екологоорієнтованого розвитку в Україні потрібно 
створити соціально-економічну систему, здатну до постійного 
удосконалення та спрямовану на екологізацію виробництва. Основними 
завданнями у сфері екологізації економіки мають стати:  

- забезпечення переходу економіки на екоінноваційну модель 
розвитку; 

- структурна перебудова економіки шляхом прискорення розвитку 
високотехнологічних галузей, всебічний розвиток вітчизняних 
інформаційних технологій; 

- стимулювання впровадження екологічно безпечних, енергетично 
ефективних та ресурсозберігаючих технологій; 

- розвиток технологій замкнутого циклу і технологій очищення, 
переробки та утилізації відходів; 

- впровадження ринкових економічних механізмів 
природокористування та імплементація екологічної складової в системі 
національних рахунків; 

- підтримка екологічно ефективного виробництва енергії, 
включаючи використання відновних джерел енергії та вторинних 
енергетичних ресурсів та ін. [3, c. 362]. 

З урахуванням тенденцій та напрямів спеціалізації державної 
економіки, а також необхідності пом’якшення залежності її від імпорту, до 
пріоритетних секторів і виробництв екоінноваційної політики та 
формування «зеленої» економіки можна віднести:  
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- розвиток екологічно чистого сільськогосподарського 
виробництва, зокрема органічного; 

- продовольчий комплекс, забезпечення населення екологічно 
чистими продуктами харчування; 

- енергетична галузь, розширення застосування відновних джерел 
енергії та біопалива; 

- водопостачання та водоохоронна діяльність;  
- транспорт, застосування екологічно безпечних технологій; 
- виробництво середньо- і високотехнологічної продукції широкого 

споживання. 
В основу модернізаційного проекту для України має бути покладена 

активізація екоінноваційного розвитку національного господарства. 
Високотехнологічними, тобто такими, що включають у вартість продукції 
або послуг визначений відсоток витрат на НДР, мають стати практично всі 
види діяльності, а не тільки високотехнологічні промислові виробництва. 
Необхідно паралельно вирішувати завдання нової індустріалізації та 
інноваційного прориву на засадах ідеології екологоорієнтованого 
розвитку, спрямовувати зусилля держави та ініціативи бізнесу на 
підтримку впровадження передових світових та вітчизняних екологічних 
інновацій, стимулювання «зеленої» індустріальної політики. 
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Бельницька О.М. 
Одеська національна наукова 

бібліотека ім. М. Горького 
 

 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Наука все частіше розглядає екологічну освіту як психолого-

педагогічний процес, мета якого – формування у громадян високого рівня 
екологічної свідомості , що в систематизованому вигляді відображає 
різноманітні сторони єдності світу, закономірності діалектичної єдності 
суспільства і природи, певних знань та практичних навиків раціонального 
природокористування. 

У Концепції екологічної освіти в Україні наголошується, що шлях до 
високої екологічної культури пролягає через ефективну екологічну освіту. 
Державна політика в галузі екологічної освіти  ґрунтується на принципах 
поширення екологічної освіти на всі верстви населення і виховання з 
урахуванням інтересів як особистості, так і соціальних груп, на принципах 
комплексності екологічної освіти і виховання, безперервності процесу 
екологічного навчання в системі освіти та просвітництва. Виходячи з цього, 
зміст екологічної освіти та виховання має дві складові – формальну і 
неформальну. До першої відноситься загальна система освіти, яка існує в 
Україні: дошкільна, шкільна, позашкільна, традиційна вища та післядипломна 
освіта. Друга складова системи екологічної освіти та виховання має 
просвітницький характер. Її мета – формування екологічної свідомості і 
підвищення екологічної культури населення через засоби масової інформації, 
громадські екологічні та просвітницькі об’єднання тощо. 

Наукова бібліотечна установа сьогодні – це найдемократичніша основа 
культури. Її роль і значення як носія екологічної інформації завдяки наявним 
у неї ресурсам та високому рівню підготовки бібліотечних фахівців посідає 
провідне місце у важливому процесі екологічного просвітництва. Бібліотеки 
активно поширюють та пропагують екологічні знання серед усіх верств 
населення і тим самим активно працюють у напрямі екологічної освіти. 
Задовольняючи різноманітні інформаційні запити фахівців-екологів, 
студентства, широкої громадськості, наукові бібліотеки створюють 
довідково-інформаційні повнотекстові бази даних, які включають законодавчі 
документи України, рішення органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, відомості про організації, що займаються вирішенням 
проблем охорони довкілля, документи, які надають інформацію про стан 
атмосфери, земельних та водних ресурсів, рослинного та тваринного світу, 
про ступінь забруднення окремих природних об’єктів тощо. Такі бази даних 
містять аналітичні довідки, дайджести, електронні версії книжок, схеми, 
карти, фактографічні дані. Аналогічна база даних з питань екології створена і 
в Одеській національній науковій бібліотеці ім. М. Горького. Особливе місце 
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в ній посідають наукові матеріали, що висвітлюють екологічні проблеми 
Південного регіону, Чорного та Азовського морів (1 226 документів). 

З метою оперативного та якісного обслуговування користувачів фахівці 
ОННБ активно використовують ресурси світової мережі з питань екології та 
охорони навколишнього середовища, систематизують їх, ведуть пошук 
необхідної користувачам інформації. Для працівників природоохоронних 
служб, науковців, фахівців, громадських організацій готується аналітична чи 
узагальнююча інформація на теми, що їх цікавлять. Створені інформаційно-
документальні ресурси сприяють оперативному задоволенню запитів в 
онлайновому режимі за допомогою віртуальних довідок, які розміщуються на 
бібліотечному сайті. Користувачі мають можливість одержувати вичерпну 
інформацію про наявність в бібліотеці потрібних матеріалів та отримувати 
електронні копії статей, що їх цікавлять, з періодичних видань України. 

Останнім часом ОННБ ім. М. Горького все активніше виступає як 
провайдер інформаційних ресурсів з питань екології. Постійно вивчаються 
інформаційні потреби користувачів у галузі екології, створюються 
інформаційні ресурси з питань екології та суміжних наук; при обслуговуванні 
читачів використовуються сучасні інформаційні технології; бібліотека 
координує свою роботу з державними та громадськими організаціями, які 
працюють у сфері екології. Плідно працює в цьому напрямі створений в 
бібліотеці інформаційно-аналітичний центр «Екологічне відродження 
Чорноморського узбережжя України». Завдяки тісній співпраці з Державним 
управлінням охорони навколишнього природного середовища в Одеській 
області та управлінням екологічної безпеки міськвиконкому центр ефективно 
забезпечує інформаційну підтримку у вирішенні місцевих екологічних 
проблем, здійснює інформаційне забезпечення системи безперервної 
екологічної освіти населення, популяризує екологічні знання, сприяє 
становленню екологічної культури особистості та суспільства. Підготовлені 
та видані працівниками центру два випуски «Довідника державних та 
громадських екологічних організацій області та Одеси» і бібліографічний 
покажчик «Екологічні проблеми Причорномор’я» високо оцінені фахівцями-
екологами, науковцями регіону, бібліотечними працівниками. 

З 2001 року в бібліотеці працює Університет екологічних знань. Він 
проводить широку просвітницьку діяльність серед населення Південного 
регіону, залучає його до активних дій, спрямованих на збереження довкілля. 
Головна  мета університету – формування екологічної свідомості та 
екологічної культури населення; поширення інформації про екологічний стан 
в регіоні; популяризація фондів, які всебічно розкривають питання 
збереження довкілля. Саме через Університет екологічних знань широка 
громадськість дістає можливість реалізувати своє право на отримання 
достовірної екологічної інформації. Це своєрідна трибуна для обміну 
інформацією серед науковців і фахівців про досягнення і перспективи 
розвитку науки з питань екологічної безпеки, відтворення природних ресурсів 
та раціонального природокористування. 

Напрям роботи Університету визначає вчена рада. У складі ради – 3 
академіки НАН України, 9 докторів і кандидатів наук, керівники державних 
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екологічних служб Одеського регіону. На засіданнях ученої ради 
обговорюються плани роботи Університету, підбиваються підсумки його 
діяльності, визначаються форми і методи роботи зі слухачами. 

За 10 років діяльності Університету проведено 106 засідань, які 
відвідали понад 12 тис. слухачів. Це різні за формою проведення заходи, 
серед яких: лекції, семінари, наукові конференції, “круглі столи”, екологічні 
вернісажі, перегляди документальних фільмів, зустрічі, наукові повідомлення 
тощо. 

Палітра тем засідань Університету вельми різноманітна: “Екологічні 
проблеми Чорного моря”, “Збереження та розвиток зелених зон Одеси в 
контексті генерального плану розвитку міста”, “Міжнародна діяльність 
України з питань охорони Чорного моря”, “Санітарно-епідеміологічна 
ситуація в регіоні”, “Екологія і духовність” та інші. 

З доповідями та повідомленнями на засіданнях університету виступали: 
С.А. Андронаті – д-р хім. наук, проф., акад. НАН України, член президії НАН 
України, голова Південного наук. центру НАН України, дир. Фіз.-хім. ін-ту 
імені О.В. Богатського НАН України; Б.В. Буркинський – д-р екон. наук, 
проф., акад. НАН України, дир. Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. 
досліджень НАН України, заслужений діяч науки і техніки; Ю.П. Зайцев – д-р 
біол. наук, акад. НАН України, засл. діяч науки і техніки; С.М. Степаненко – 
д-р фіз.-мат. наук, проф., ректор Одес. держ. екол. ун-ту; А.В. Яцков та 
І.А. Дербоглав – начальники обласної та міської екологічних служб охорони 
довкілля; керівники Державної екологічної інспекції з охорони довкілля 
Північно-Західного регіону Чорного моря та інші. 

До занять Університету готуються виставки нової літератури, тематичні 
перегляди з питань екології. 

Найбільш цікаві виступи та наукові повідомлення ввійшли у три 
випуски збірника наукових праць Університету екологічних знань “Екологія і 
суспільство”. Бібліотечні працівники провідних книгозбірень України високо 
оцінили науковий рівень цих збірників та унікальний досвід роботи 
Університету. 

Кожне засідання Університету збирає багато слухачів. Це студенти, 
аспіранти, фахівці, люди, не байдужі до проблем екології. Багато хто з них 
сформував свій світогляд завдяки лекціям Університету екологічних знань та 
став справжнім захисником довкілля. 

Роки плідної роботи Університету сприяли об’єднанню навколо нього 
провідних фахівців, науковців-екологів, представників широкої 
громадськості. Приклад діяльності Університету екологічних знань ОННБ ім. 
М. Горького ще раз підтверджує висновок, що бібліотека як сучасний 
інформаційний центр з питань екології стала сьогодні однією з провідних 
ланок у вирішенні екологічних проблем регіону, а інформаційна діяльність 
наукових бібліотек з питань екології є одним з пріоритетних та соціально 
значущих напрямів їх роботи. 
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В.О. Лісобей  
Український НДІ медицини 
транспорту МОЗ України 

 
ВІД ГІГІЄНИ ДО МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ВЗАГАЛІ ТА  

НА ТРАНСПОРТІ ЗОКРЕМА 
 

У сучасних дослідженнях гігієнічних чинників, які спричиняють 
формування хронічних захворювань у людини, чітко визначилася 
тенденція посилення уваги до фізіологічних властивостей організму. 
Цьому сприяла розробка принципів системного аналізу, які, в свою чергу, 
дозволили клініцистам повернутися до давно забутих ними істин. Істини 
полягали у тому, що попередній багатовіковий досвід лікарняної справи 
був узагальнений (наприклад, у колишній Росії) принципами земської 
медицини. Земський лікар прискіпливо опитував відвідувача і занотовував 
відповіді у відомий анамнез; ретельно обстежував людину за допомогою 
власних органів почуттів; співставляв свої враження з накопиченими 
знаннями попередніх поколінь лікарів та досвідом власної лікарняної 
практики; брав до уваги взаємозв’язок між скаргами відвідувача і 
особливості фізіологічного розвитку і стану обстеженої людини, станом 
здоров’я її предків, батьків та родичів, відомостями про особливості умов 
його життя, праці та звичок, тобто збирав повну гігієнічну інформацію. 
Нарешті, лікар всебічно оцінював пацієнта і призначав лікування не тільки 
конкретного симптому чи прояву захворювання, а лікування хворого 
організму в цілому. Саме це поєднання гігієнічних і клінічних знань і 
можливостей давало змогу оцінювати пацієнта як хвору особу і призначати 
відповідне лікування. Фактично це можливо вважати першим офіційним 
визнанням того, що людина є цілісною біоенергетичною системою, яку 
слід лікувати комплексно, а не тільки її гастрит, нефрит, гіпертонічну 
хворобу чи щось інше. 

Безумовно, різні гілки медицини (офіційна, нетрадиційна, народна 
тощо) за весь свідомий період розвитку людства накопичили величезний 
досвід профілактики, діагностики, лікування різних захворювань людини. 
Цей досвід не викликає сумнівів стосовно доцільності його застосування. 

Подальший розвиток технічного та медичного інтелекту людства, 
особливо в останні століття, зумовив позитивні зміни у розробці сучасних 
новітніх методів лабораторного та інструментального вдосконалення 
діагностичних і лікувальних процесів. На жаль, водночас, ці процеси у 
нашому суспільстві почали поєднуватися з недосконалою професійною 
підготовкою осіб, які призначаються керівниками закладів громадської 
охорони здоров’я. Це зумовило етап невдалих, суто вольових 
адміністративних реорганізацій, внаслідок яких земські лікарі широкого 
профілю були замінені на вузьких фахівців, обізнаних у конкретних 
нозологічних формах захворювань: отоларингологів, гастроентерологів, 
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проктологів і таке інше. Такі фахівці все більше звикають у своїй 
лікарняній практиці довіряти не власним знанням і досвіду роботи з 
хворою людиною, а автоматизованим процесам лабораторного, апаратного 
та клінічного комп’ютерного аналізу даних, діагностиці нозологічних 
форм захворювань і навіть призначенню лікування цих форм. Сам процес 
такої діагностики не викликає заперечень. Його прихильники обґрунтовано 
вважають його більш досконалим і достовірним, позбавленим недоліків і 
помилок, які властиві віковим, або фізичним недосконалостям лікаря у 
визначенні характеристик пацієнта. Але цьому процесу притаманні і вади. 
Головна з них та, що поза увагою лікаря залишається повний комплекс 
гігієнічних характеристик, властивих пацієнтові, без них зникає 
можливість призначати лікування та реабілітацію не тільки проявів 
(симптомів) захворювання, а й цілісного організму. Ще деякий час 
залишався обґрунтований історичним досвідом зв’язок клінічної медицини 
з гігієнічними фахівцями – об’єднання лікувально-профілактичних і 
санітарно-епідеміологічних служб у єдині структури. 

Медицина за весь період свого існування накопичила величезний 
досвід з питань профілактики, діагностики, лікування захворювань 
людини. Цей досвід не викликає сумнівів стосовно його доцільності. Але 
сучасні можливості компьютерно-математичного аналізу громадського 
здоров’я, тобто дослідження соціальної гігієни, дозволяють переконатись у 
тому, що у системі оздоровлення слід передбачати заходи, які мають 
коригувати стиль життя людини. Цей стиль охоплює негативні звички 
(паління, надмірне вживання алкоголю, а тепер і наркотиків, позбавлення 
сенсорних відчуттів тощо) тобто характеристики колишнього традиційного 
розділу гігієни під назвою «особиста гігієна».  

У надзвичайно критичних ситуаціях розвитку людського 
суспільства, якими, наприклад, для Росії стали періоди революції і 
громадянської війни, епідемічну захворюваність неможливо було 
ліквідувати лише лікувально-діагностичними заходами. Ця ситуація 
спонукала М.П. Семашка сформувати систему боротьби з інфекційними 
захворюваннями. У науковому визначенні ця система була високо оцінена 
розвинутими державами світу як спеціальність «епідеміологія інфекційних 
захворювань» і використовується досьогодні за своїм основним 
призначенням. Цей науковий напрям дозволив людству ліквідувати, або 
суттєво зменшити інфекційну захворюваність. Проте, на жаль, у ХХ 
столітті на зміну інфекційним епідеміям прийшли епідемії хронічних 
неінфекційни захворювань. 

За думкою І.В. Давидовського, «умови способу життя людини є 
передумовами для виникнення хвороб». У зв’язку з цим методика 
епідеміологічних досліджень інфекційних захворювань стала придатною 
для встановлення зв’язку формування хронічних неінфекційних 
захворювань з «умовами способу життя людини» під назвою 
«епідеміологія хронічних неінфекційних захворювань». Ця методика 
запозичила основний методичний засіб – ретельне вивчення виникнення 
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захворювань. Але, певно для того щоб епідеміологія хронічних 
неінфекційних захворювань чимось відрізнялася, застосували ще термін 
«скринінг» (у буквальному значенні – просівання). Тобто те саме, що 
робили епідеміологи інфекційних захворювань: «просівали усі можливі 
джерела патогенного агента з наміром виявити у «висівках» цього агента і 
вивчити його вплив на здоров’я людей. Епідеміологи хронічних 
неінфекційних захворювань у «висівках» шукають несприятливі, 
небезпечні, шкідливі умови і способи життя, які спричинили 
захворювання. Тобто «просівають» усі напрями гігієни: харчування, умови 
праці, водозабезпечення, забруднення повітря, особисту гігієну. Комплекс 
цих гігієнічних факторів дістав назву «фактори ризику». Їх детальне 
вивчення дає можливість виявити серед практично здорових людей осіб, 
які під впливом факторів ризику можуть захворіти. Таких осіб об’єднали у 
групи ризику і визначили необхідність розробки відповідних заходів, які 
можуть протидіяти факторам ризику.  

Успіх реалізації таких заходів безсумнівний. Наприклад, при тому, 
що серцево-судинні захворювання в більшості промислово розвинутих 
країн зареєстровані у населення на рівні 30-50%, застосування хірургічних 
методів лікування (пересадка серця, аорто-коронарне шунтування і т. ін.) 
становить 3 %; терапевтичних – 11%; залишкові 86 % припадають на 
ліквідацію несприятливих гігієнічних факторів, що характеризують стиль 
життя (налагодження харчування, відмова від шкідливих звичок, рухова 
активність тощо). Але поряд з цими успіхами виникли і сумніви в тому, що 
забезпечити здоров’я всьому населенню можна лише за рахунок усунення 
факторів ризику. Фактори ризику дійсно усувалися, пов’язана з ними 
захворюваність зменшувалася, але не завжди. Загальна захворюваність 
знижувалася значно меншими темпами, ніж очікувалося. Ця ситуація дала 
підстави для пошуку нових груп ризиків, які залишилися поза увагою. Це 
співпало з розвитком однієї з гілок екології – медичної екології, завданням 
якої по своїй суті стала передача їй від гігієни детального вивчення 
гігієнічних проблем довкілля – забруднення всіх середовищ довкілля і 
вплив цих забруднень на флору і фауну Землі. Гігієна, віддавши екології 
проблеми, що належали їй від часу її створення, не змогла повністю 
відмовитися від власних проблем, а саме, медичних проблем екології. 
Тобто стало зрозумілим, що негативний вплив на довкілля опосередковано 
впливає і на людину, яка споживає забруднені та модифіковані під їх 
впливом продукти і сфери середовища. Таким чином, якщо скористатися 
логікою І.В.Давидовського, у житті людини з’явилися невластиві землянам 
явища, що пов’язані з прискореними темпами соціальних, економічних, 
технологічних, кліматичних та безлічі інших змін у світі. Все це 
обов’язково впливає на стан здоров’я населення. Суттєво змінилася 
біологічна природа сучасної людини. Ці зміни вже реєструються лікарями 
та дослідниками людської популяції, особливо протягом останніх 
десятиріч. До них слід віднести зниження функціональних резервів органів 
та систем саморегулювання та репродукції. Особливо це проявляється у 
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збільшенні випадків народження ослаблених дітей та з безліччю всіляких 
вад. Луї Броуер, наприклад, стверджує, що «людство стає слабким». З 
огляду на викладене, є доцільним виділення наукового напряму медичної 
екології, бо для поліпшення стану здоров’я населення необхідно 
розробляти цілеспрямовані заходи для знешкодження, або, принаймні, 
зменшення несприятливого, небезпечного або шкідливого впливу факторів 
ризику. У свою чергу виникають нові стратегічні завдання: 

- по-перше, бажано повернутися до давно забутого, старого – до 
принципів земської медицини (наразі сімейної медицини), головна 
особливість якої полягала у лікуванні не хвороби, а хворої людини на 
основі досконального і всебічного вивчення та постійного нагляду за цією 
людиною та її сім’єю від часу народження і використанням цих знань при 
виборі відповідної лікувальної стратегії з використанням знань і 
можливостей спеціалістів з патофізіології та вузьких нозологічних 
спеціалістів; 

- по-друге, вдосконалення системи професійного медичного відбору 
на підставі об’єднання зусиль і знань гігієністів про гігієнічні фактори 
ризику і конкретних умов праці, на яку претендує людина, та лікарів-
профпатологів, які добре ознайомлені з особливостями конкретного 
виробництва і наявністю на ньому груп ризику для здоров’я серед 
працівників ; 

- по-третє: об’єднання зусиль і знань гігієністів і клініцистів для 
відновлення повноцінної диспансеризації населення із застосуванням 
системи бюджетно-страхової медицини. 

Найяскравіші приклади надзвичайних умов праці та всеосяжної 
наявності груп ризику працівників дає транспортна галузь. Окрім того, 
система праці в цій галузі найбільш дисциплінарно організована, базується 
на напіввійськовому й вахтовому режимі праці, в ній збережені обов’язкові 
попередні та періодичні медичні огляди. Розроблені на прикладі 
транспорту стратегічні напрями зможуть стати основою для впровадження 
і в інших виробничих галузях.  
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Є.В. Коболєв 
Державна санітарно-епідеміологічна  

служба в Одеській області МОЗ України 
 
 
ПРО ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ 
 
В області експлуатується 585 сільських водопроводів та 2 

міжрайонних, які забезпечують централізованим водопостачанням 57 % 
сіл. Через відсутність природних джерел доброякісної питної води 
частково або повністю забезпечуються привізною питною водою 160 
населених пунктів області, в основному, південних районів: Ізмаїльського 
– 91%, Кілійського, Татарбунарського – до 70 %, Болградського, 
Арцизького, Іванівського – до 50 %, від 5 до 20% у селах Біляївського, 
Овідіопольського, Комінтернівського, Ширяївського та ряду інших 
районів. Децентралізованим водопостачанням забезпечується 35% 
сільських населених пунктів області, там експлуатується 2,3 тис. колодязів 
громадського та особистого водокористування.  

Дефіцит питної води, який значною мірою обумовлений природними 
факторами, останнім часом поглиблюється внаслідок антропогенного 
забруднення як поверхневих, так і підземних вод, особливо ґрунтових. Так, 
грунтові води, які використовуються для децентралізованого 
водопостачання сіл, практично на всій території області мають 
наднормативний вміст нітратів, органічних сполук, підвищену 
мінералізацію та високе бактеріальне забруднення, яке виявляється майже 
у 20% досліджених проб води. Вживання її як питної може спричинити 
шкоду здоров’ю. Така ситуація обумовлена як збільшенням 
антропогенного навантаження на довкілля і зростанням вживання 
нітратних добрив, так і порушенням умов організації водозаборів 
ґрунтових вод, а саме шахтних колодязів. 

Щорічні перевірки встановлюють, що до 30% колодязів 
громадського користування перебувають у незадовільному технічному 
стані, не мають облаштованого водозабору, території, що прилягає до 
колодязів, забруднюються скидами сміття та нечистот 
(Великомихайлівський, Фрунзівський, Ширяївський, Кодимський, 
Балтський та інші райони області).  

Вирішення цієї проблеми можливе за умови централізованого 
водопостачання з використанням добре захищених артезіанських вод, 
проте будівництво нових водопроводів ведеться вкрай повільно. Протягом 
кількох років не відновлюється робота сільських водопроводів у ряді 
районів, водопроводи залишаються безгоспними, не експлуатуються.  

Існуючі сільські водопроводи мають високу технічну зношеність та 
спричинену цим аварійність обладнання та водорозвідних мереж (до 80 %). 
Відсутність узаконених зон санітарної охорони на всіх водозаборах 
створює загрозу забруднення водоносних горизонтів. Огородження 
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існуючих зон не забезпечує належного охоронного режиму, площа зон 
недостатня, відсутнє освітлення, благоустрій, в напівзруйнованому стані 
перебувають павільйони водозаборів, не герметизовані оголовки. Нагляд 
за зонами відсутній, огорожу постійно руйнують та демонтують місцеві 
жителі. Щороку таким чином руйнується до 500 зон, їх відновлення не 
проводиться своєчасно. На територіях зон випасають худобу, вони 
доступні для сторонніх осіб, що також створює загрозу забруднення 
джерел водопостачання.  

Погіршення якості питної води може статися також внаслідок 
забруднення території зон санітарної охорони водогонів, що 
транспортують питну воду. Так, на землях с. Маяки, Біляївського району, 
влаштовано несанкціоноване звалище побутового сміття на водогоні 
діаметром 500 мм Одеського міськводопроводу, що подає воду селам 
Біляївського і Овідіопольського районів. Звалище може спричинити  
небезпечне в санітарно-епідеміологічному відношенні забруднення води та 
виникнення масових спалахів інфекційних кишкових захворювань серед 
водокористувачів, однак заходи до його ліквідації з боку керівників 
Біляївського району приймаються вкрай повільно. На трасу водогонів від 
водстанції “Дністер” до м. Одеси в районі села В.Дальник цього ж району 
періодично відбувається скид стічних вод з накопичувача недіючих 
очисних споруд с. Хлібодарське, на території Комінтернівського району 
така сама ситуація у с. Фонтанка.  

Проблемою для сільських водопроводів є відсутність споруд для 
постійного знезараження питної води. Відсутній запас дезінфікуючих 
засобів як для проведення поточної дезінфекції, так і для промивання 
водопровідних мереж у випадках аварій. Жоден сільський водопровід не 
має лабораторії для проведення відомчого лабораторного контролю, як це 
передбачено держстандартом, працюють вони за відсутності ліцензій, хоча 
це є порушенням Закону України «Про питну воду та питне 
водопостачання». Така ситуація з водопостачанням сільського населення 
обумовлена в значній мірі практичною безгосподарністю сільських 
водопроводів. 

За пропозиціями санепідслужби Одеської області в усіх районах 
проведена певна робота щодо передання сільських водопроводів колишніх 
колгоспів та КСП на баланс сільських рад, але до цього часу до 25% 
водопроводів все ще не передано. На жаль, сільські ради не спроможні 
забезпечити експлуатацію водопровідних споруд та утримувати їх у 
належному санітарно-технічному стані. Комунальні підприємства, 
організовані при сільських радах, як правило, мають у своєму складі 
керівника закладу та 1-2 робітників, потрібні для виконання робіт кошти 
виділяються вкрай обмежено і несвоєчасно, пропозиції органів нагляду 
практично не виконуються. Як наслідок, кожна четверта проба води, що 
подається сільськими водопроводами, не відповідає вимогам державного 
стандарту.  
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Постійна увага обласних владних структур до проблеми 
водопостачання сільського населення, розгляд на колегіях 
облдержадміністрації матеріалів перевірки окремих районів з питань 
виконання законів України щодо забезпечення санепідблагополуччя 
населення та захисту населення від інфекційних хвороб, прийняття 
конкретних рішень, реалізація державних та регіональних програм, 
спрямованих на поліпшення водопостачання населення, дали певні 
позитивні результати. Встановилося позитивне зниження відсотка 
нестандартних проб води у системах водопостачання населених пунктів, 
відновлено будівництво Кілійського та Татарбунарського водопроводів для 
забезпечення водою сіл, що не мають джерел водопостачання, розроблено 
проект водогону до м. Татарбунари. Побудовані нові артсвердловини у 
Саратському, Арцизькому, Роздільнянському та інших районах.  

Через відсутність у південних населених пунктах підземних 
артезіанських вод питної якості держсанепідслужба пропонує обладнувати 
артезіанські водозабори установками очищення води з доведенням її якості 
до вимог державного стандарту, як це зроблено на бюветних комплексах 
м. Одеси. Такі роботи розпочаті в Ізмаїльському районі, але поки ще тільки 
на одній артсвердловині.  

Для придунайських районів основним джерелом придатної для 
питних цілей води залишається річка Дунай, яка фактично є джерелом 
водопостачання також для Болградського району, бо саме з Дунаю 
надходить вода до озера Ялпуг. Часті аварійні ситуації на Дунаї за межами 
області та країни ставлять під загрозу водопостачання не лише 
придунайських населених пунктів, а й роблять проблематичним її 
використання для водопостачання населення області у майбутньому. 
Вирішити проблему можна шляхом використання підземних артезіанських 
вод, розвідані запаси яких у районі м. Ізмаїла та с. Орловка мають 
перспективне значення. 

Організація охорони водоймищ на території області перебуває під 
постійним наглядом держсанепідслужби, пропозиції стосовно цього 
внесені до  Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. 
Одеси на 2005-2015 роки, Комплексної програми профілактики 
захворюваності на вірусний гепатит в Одеській області на 2004-2008 роки, 
затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 2.04.04 № 416-ХХІУ. З 
проблемних питань охорони водоймищ та організації зон санітарної 
охорони госппитних водозаборів держсанепідслужба направила 138 
інформацій та доповідних в органи влади й місцевого самоврядування, в 
тому числі обласна санепідстанція – 34; направлені також пропозиції до 
районних і обласної комісій з питань ТЕБ та НС. За виявлені порушення 
санітарного законодавства з питань охорони водоймищ у 2008 році 
накладено 38 штрафів на посадових осіб на суму 4077 грн, винесено 21 
постанову про тимчасову заборону водокористування.  
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Ю.Ю. Крук 
Одесская областная организация 

Партии зеленых Украины 
 

ОДЕССА: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Исторически в основе создания нашего города находился морской 

порт и сопряженные с ним производства. Ныне Одесса известна и как 
культурный, и как рекреационный центр. Уникальный сплав самобытной 
истории, культуры и юмора, море и обилие солнца привлекают в наш 
город туристов со всего мира и дает нам уникальные возможности для 
развития курортно-рекреационного бизнеса. С учетом того, что туризм в 
XXI веке становится одной из ключевых отраслей, трудно даже оценить 
экономическую выгоду, заключенную в успешном развитии этого сектора 
экономики – это десятки тысяч рабочих мест и миллионы долларов, 
которые могут поступать в городской бюджет. Правда, остается открытым 
вопрос – что делать с мощным промышленным потенциалом, которым 
располагает наш город? Крупные и мелкие промышленные производства, 
расположенные в Одессе, – это, в первую очередь, сотни рабочих мест, 
отчисления в государственный и местные бюджеты. Каждое из двух 
стратегических направлений развития Одессы крайне важны для города и 
в то же время находятся в противоречии друг с другом. Нужна и 
промышленность, которая наполняет бюджет и кормит десятки тысяч 
одесситов, необходимо и развитие курортно-рекреационного сектора с 
чистым воздухом, качественной питьевой водой, чистыми пляжами, с 
современными транспортными развязками, достаточным количеством 
зеленых насаждений и безопасными продуктами питания. В то же время 
необходимо понимать, какую цену город и одесситы заплатят за 
сохранение рабочих мест за счет поддержки несовершенных, 
энергозатратных, экологически вредных и грязных производств и 
технологий. Это неизбежно скажется на качестве нашей жизни и поставит 
крест на глобальной цели – сделать Одессу курортно-рекреационным 
черноморским центром, привлекательным для десятков тысяч туристов. 
Надежды, которые возлагались на генеральный план развития города, 
также не оправдались. Он не дал ясного и вразумительного ответа на 
вопрос, как будут сосуществовать эти два направления – промышленный и 
курортно-рекреационный. Деликатно обходят этот вопрос и политические 
партии - ведь нужно и то, и другое. 

А как во всем мире? Экологически ориентированная экономика – 
это принцип, который исповедует современное европейское сообщество и 
развитые страны мира. В основе разрабатываемых законодательных 
проектов лежит убеждение, что получение прибыли любой ценой 
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недальновидно, экономически неэффективно и, главное, преступно по 
отношению к своему обществу. Именно поэтому наиболее грязные и 
опасные сырьевые производства сегодня сконцентрировались в странах 
третьего мира, туда, на периферию, вынесли свои предприятия развитые 
государства. 

В Одессе сложность принятия решения в этой противоречивой 
ситуации заключается в том, что как городской совет в целом, так и 
отдельные его депутаты не являются независимыми людьми и хотят они 
того или нет – реализуют определенные экономические стратегии, которые 
лоббируют отдельные финансово-промышленные группы. Именно они и 
заказывают музыку в одесской политике, а в ней места экологии, как 
показала история последних лет, нет. Для чего, например, депутатам, 
владеющим собственными промышленными предприятиями и 
защищающим интересы сотрудничающих с ними бизнес-групп усложнять 
себе жизнь? Принятие жестких норм, регламентирующих уровень 
выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников, привело бы 
к затратам на модернизацию производства, на введение новых 
экологических стандартов, на переобучение персонала, т.е к лишней трате 
денег. А значит, такие решения в нынешнем городском совете будут 
проходить с трудом. 

Оценка базовых идеологий и программ политических сил 
свидетельствует, что и для них экология не является приоритетным 
фактором для принятия решений, касающихся социально-экономического 
развития города. А меж тем, ответ на вопрос приоритетности курортной 
или промышленной стратегий развития сформирует не только принципы 
нашего отношения к окружающей среде и экологии города, но и 
глобальную структуру всего бизнеса и промышленности. Поэтому, для 
того, чтобы наш город развивался на основе последних достижений 
научно-технического прогресса, на основе современных экологически 
безопасных технологий необходимо сформировать принципиально новый 
общественно-политический запрос на экологическую безопасность и 
экологические стандарты, что на сегодняшний день может реализовать 
только та политическая сила, которая придерживается концепции 
экологического обновления Одессы. Партия зеленых Украины, имея 
двадцатилетний опыт политической работы в Украине, сотни решенных 
экологических проблем, сформированные и незыблемые принципы 
партийной идеологии, неподвластные экономической и политической 
конъюнктуре, способна реализовать в Одессе те принципы и стандарты, 
которые улучшат не только качество жизни одесситов, но и экономические 
показатели города. 
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Решить экологические проблемы можно, если работать в 
следующих направлениях: 

 
Реализация стратегии устойчивого развития Одессы. Одесса – 

это мощный региональный экономический центр страны, ее «морские 
ворота» и известный черноморский курорт. Значительное многообразие 
естественных и социально-экономических условий города, выгодное 
экономико-географическое расположение территории, богатые 
рекреационные ресурсы являются фундаментом эффективного развития 
города при условии соблюдения принципов устойчивого развития. В этой 
работе четко должна просматриваться цель – формирование 
сбалансированной стратегии устойчивого развития Одессы путем 
гармонизации промышленной и курортно-рекреационной стратегий 
развития. 

Эффективное управление городом. Успешное социально-
экономическое развитие города невозможно без реализации современной 
эффективной экологоориентированной политики городского совета. Особо 
необходимо отметить насущную потребность в изменении качества самой 
власти и политической элиты. К сожалению, современное состояние 
государственного аппарата Украины, который тесно связан с 
индустриальными группами, не предполагает особой заинтересованности 
власти во внедрении экологических приоритетов как в сфере производства, 
так и в сфере здравоохранения и охраны окружающей среды. Дальнейшее 
развитие Одессы невозможно без полноценного участия в управлении 
городом профессиональных политиков, гарантирующих внедрение 
современных природоохранных технологий и экологических стандартов 
качества жизни европейского уровня. Для решения этой задачи 
необходимо обеспечить участие в работе Одесского городского совета 
группы профессиональных политиков, которые смогут реализовать 
принципы устойчивого развития в гармонии с окружающей средой. 

 
Особое внимание необходимо уделить доработке и принятию 

генерального плана города. До сегодняшнего дня мы живем без этого 
основополагающего документа, формирующего базовые направления 
развития города. При этом я считаю, что генеральный план Одессы должен 
быть максимально ориентирован на формирование в Одессе 
благоприятных условий для туристов. Если же нам удастся совместить в 
нашем городе традиционный туризм и бизнес-туризм, то мы как горожане 
получим двойную выгоду. И конечно, один из самых актуальных вопросов 
– благоустройство окраин нашего города. Здесь смешались воедино как 
экологические, так и социально-экономические проблемы десятков тысяч 
одесситов. Жители и центра и окраин города имеют право на 
благоустроенное жилье. Во всем мире жить на окраинах города, в 
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пригороде престижно и приятно. Окраины Одессы должны стать местом, 
приятным для глаз и для души. 

Усовершенствование энергетической политики. Жители Одессы 
являются заложниками неэффективной политики энергосбережения, 
выкачивающей из населения деньги, которые могли бы быть сохранены в 
случае внедрения энергосберегающих и новых технологий. Эту проблему 
можно решить путем внедрения наиболее энергоэффективных способов 
отопления и горячего водоснабжения для снижения уровня платежей 
населения за эти услуги. 

Обеспечение безопасными продуктами питания. 
Беспрепятственно происходит экспансия на продовольственные рынки 
Украины продуктов питания, содержащих ГМО как иностранного, так и 
отечественного производства. Чтобы решить эту задачу, необходимо 
понимать, что главное – это создание для одесситов реальной 
альтернативы продуктам питания с ГМО, остаточными пестицидами и 
другими токсичными агрохимикатами путем формирования в Одессе 
рынка экологических продуктов питания. 

Улучшение качества питьевой воды. Питьевая вода не 
соответствует стандартам качества и несет потенциальную угрозу 
здоровью людей. Она загрязняется как выбросами с Приднестровской 
ГЭС, так и химическими загрязнителями с сельскохозяйственных полей 
Одесской области. Решение этой задачи зависит от значительного 
улучшения качества питьевой воды за счет создания зоны экологического 
сельского хозяйства вокруг Днестра, из которого город берет питьевую 
воду. Необходимо проводить постоянный мониторинг и контроль за 
улучшением инфраструктуры водообеспечения города.  

Уменьшение загрязнения атмосферного воздуха. 
Катастрофически загрязнен атмосферный воздух. Практикуется продажа 
ненормативных выбросов, проплаченных предприятиями чиновникам от 
экологии. Главная цель – это внедрение альтернативного общественного 
мониторинга загрязнения атмосферного воздуха для предотвращения 
ненормированных выбросов токсических веществ. 

Сохранение и развитие зеленых насаждений. Вследствие 
хаотической застройки и самозахвата территорий в городе значительно 
уменьшилась площадь зеленых насаждений, а те, которые остались, 
находятся в неудовлетворительном фитосанитарном состоянии, угрожая в 
случае падения имуществу и жизни граждан. Необходимо остановить 
процесс уничтожения зеленых насаждений, ввести тщательный контроль 
за исполнением муниципальных программ по развитию зеленых 
насаждений в Одессе. Ввести мораторий на любое капитальное 
строительство в парках, скверах, зеленых зонах до выведения границ 
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парков, скверов в натуру. Каждая гривня программы должна быть 
использована по назначению. 

Чистое Черное море. В Черное море продолжают сбрасываться 
неочищенные стоки, загрязненные ливневые воды. С полей области 
Днестр выносит в море минеральные удобрения и пестициды, уничтожая 

морскую фауну и снижая 

рекреационную ценность черноморского 
курорта. С пугающим постоянством во 
время курортного сезона закрываются 
пляжи Одессы, что наносит как экономический, так и 
здравоохранительный ущерб городу. Проблему следует решать на уровне 
Кабинета Министров Украины, т.к. необходимо восстановить 
инфраструктуру ливневых коллекторов вдоль побережья, внедрить 

технологии очистки сточных вод и 
обеспечить строительство глубоководного 
выпуска сточных и канализационных вод. 

 

 

 

 

Отходы и переработка. Вопрос 
сбора и утилизации мусора 
проводится по примитивным технологиям с нанесением непоправимого 
ущерба окружающей среде, подземным водным источникам и здоровью 
проживающего рядом со свалками населения. Эта проблема решается 
путем внедрения наиболее современных технологий сбора и переработки 
бытового мусора и отходов преимущественно по зеленым технологиям и 
путем создания специальных комплексов по уничтожению опасных 
отходов медицинских и научно-исследовательских учреждений. 
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Наука и образование. Одесский научно-технический сектор 
является одним из наиболее мощных научно-исследовательских 
комплексов Украины, но он находится в кризисном состоянии вследствие 
отсутствия реального спроса на научно-техническую продукцию. 
Преодолеть кризис можно, используя научно-технические достижения 
одесских ученых для получения максимального экономического, 
природоохранного и социального эффектов развития города. 

Эффективная экономика. Необходимо создать условия 
приоритетного развития в городе инновационных бизнес-проектов, 
использующих современные природоохранные технологии производства 
товаров и услуг. 

Реформирование системы ЖКХ. Катастрофическое состояние 
жилищно-коммунального хозяйства Одессы является одной из самых 
острых проблем города. Развалившаяся система ЖКХ уже давно 
превратилась в «черную дыру» государственного и местных бюджетов, 
став благодатной почвой для коррупционных схем и наживы чиновников. 
По мнению власти, единственный выход – очередное повышение тарифов 
на услуги, которые одесситы уже давно не получают в необходимом 
объеме и надлежащего качества. Решение этой проблемы возможно через 
проведение системного реформирования ЖКХ путем поэтапной 
ликвидации бесполезных ЖЭКов с параллельным созданием обществ 
совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), что позволит перейти к 
прозрачному формированию тарифов и гарантированному предоставлению 
коммунальных услуг высокого качества. 
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Н.П. Лошкарева  
Одесская национальная научная библиотека 

им. М. Горького 
 

ДЕФИЦИТ ПРЕСНОЙ ВОДЫ – УГРОЗА ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Трансграничные озера и речные бассейны (их всего 263) по всему 
свету покрывают территории 145 стран и охватывают половину нашей 
планеты. Огромные резервуары пресной воды также пересекают границы в 
подземных водоносных горизонтах. Однако ее распределение весьма 
неравномерно и уже сегодня более миллиарда человек не имеют доступа к 
чистой питьевой воде.  

Водные запасы на планете оцениваются в 1 млрд 400 млн км3. 
Однако 97 % из них – соленая вода. Большое количество пресной воды 
находится в ледниках или глубоко под землей. И фактически она стала 
таким же ключевым ресурсом, как нефть и газ. Проблема нехватки воды 
уже стала фактором, сдерживающим социально-экономическое развитие 
многих стран мира. По прогнозам ЮНЕСКО до 2030 года от недостатка 
воды будет страдать 47% населения Земли. 

Во многих регионах ресурсы пресной воды природного качества 
существенно сократились в результате загрязнения отходами от 
деятельности человека, промышленности, сельского хозяйства. Начиная с 
1990 года, половина мировых водно-болотных угодий, являющихся 
«почками земли», утрачены. На обеспечение пресной водой во многих 
регионах, безусловно, влияют также и глобальные климатические 
изменения. Если уровень воды в морях в результате глобального 
потепления поднимется, как предсказывают климатологи, то в 
прибрежных регионах произойдет засоление водоносных слоев грунта. И 
как следствие, увеличится дефицит пресной воды. Особенно острая 
ситуация с питьевой водой будет в Африке. В результате глобального 
потепления уже в 2020 году с этой угрозой в Африке столкнутся от 75 до 
250 млн человек, а дефицит водных ресурсов в засушливых регионах 
приведет к эмиграции от 24 до 700 млн человек. Согласно расчетам ученых 
потребность человека для насущных нужд в день составляет 20 литров 
воды. Большинство жителей Восточной Африки могут рассчитывать на 5 
литров в день, а некоторые и совсем вынуждены будут обходиться 1 
литром.  

Пока не удастся преодолеть на планете водный кризис, другие 
кризисы регионального масштаба могут обостриться и стать причиной 
возникновения политической нестабильности и различных конфликтов. К 
примеру, Ближний Восток характеризуется очень ограниченными 
запасами воды. Проблема недостатка воды уже чувствуется в бассейне 
реки Иордан, водой из которой непосредственно в той или иной мере 
пользуются Израиль, Иордания, Ливия, Сирия и Палестинская Автономия. 
Ближний Восток – это наиболее яркий пример, показывающий, как вода 

 47 



может стать причиной военных конфликтов. Нехватка воды чрезвычайно 
актуальна для Турции, которую считали страной, обеспеченной водными 
ресурсами. Сегодня власти сократили подачу воды в жилые дома и 
учреждения. В Анкаре было введено ограничение на использование 
проточной воды и значительно повышена цена на питьевую воду. В целях 
сокращения дефицита воды правительство планирует реализовать ряд 
«водных проектов».  

В настоящее время в мире рассматриваются различные варианты 
решения проблемы. Одни считают, что только равный раздел водных 
ресурсов может снизить дефицит воды в засушливых странах. Должны 
быть созданы чрезвычайные фонды для помощи странам в решении 
водных проблем и пересмотрены международные документы, многие из 
которых были приняты в середине минувшего столетия и давно устарели. 
За последние 60 лет было подписано более 200 международных 
соглашений по воде. В Европе такой принцип раздела водных ресурсов 
уже рассматривается. К примеру, Еврокомиссия изучает вопрос о 
переправке воды с австрийских Альп в Испанию и Грецию. А компания, 
которая построила Суэцкий канал в середине ХIХ века, сейчас предлагает 
прорыть канал из Франции до Барселоны. Все эти идеи имеют смысл и 
объединены общим знаменателем – дефицитом питьевой воды. По мнению 
исполнительного директора Стокгольмского международного института 
воды Андерса Бернтела, высказанному на 5-ом Всемирном водном форуме, 
состоявшемся в Стамбуле в 2009 году (в работе форума принимали 
участие 30 тысяч представителей 130 стран), «транспортировать воду из 
водных регионов в засушливые – это, в принципе, решение проблемы, 
которое следует рассматривать, однако это очень дорогое решение. С 
экономической точки зрения очень невыгодно проводить трубопроводы, 
каналы или иные технические сооружения». Но подобные масштабные 
проекты уже работают. Турция построила специальный водный терминал 
на речке Манавгат. Там заполняются водой отработанные нефтяные 
танкеры. В 2002 году Израиль подписал с Турцией соглашение о поставке 
50 млн м3 воды на год. Израиль не скрывает, что хотел бы проложить и 
трубопровод, однако его маршрут будет проходить через не совсем 
дружественную страну Сирию.  

Уже не первый год ведутся жаркие дискуссии о приватизации воды. 
Так, Всемирный водный совет – организатор всемирных водных форумов, 
считает приватизацию источников и хранилищ пресной воды и систем ее 
доставки единственным решением проблемы Он призывает привлечь 
частные инвестиции, чтобы сделать водную инфраструктуру эффективной, 
особенно в условиях экономического кризиса. А в заявлении Президента 
Генеральной Ассамблеи ООН Мигеля д’Эското Брокмана, направленного 
участникам 5-го Всемирного водного форума, подчеркивалось, что «те, кто 
занимается приватизацией воды, делая ее товаром, подобно нефти, лишают 
людей права, такого же неотъемлемого, как воздух, которым мы дышим». 
Хочется верить, что у человечества хватит здравого смысла на 
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сотрудничество, а не на конфликты – это наиболее разумный ответ на 
вопрос трансграничного управления водными ресурсами. 

Источниками воды для систем централизованного водоснабжения в 
Украине являются поверхностные водные объекты (реки, озера, 
водохранилища) и запасы подземных вод. Общие запасы водных ресурсов 
в Украине (в средний по водности год) составляют около 94 млрд м3, из 
которых доступны для использования 56,2 млрд м3, что составляет 1 тыс. 
м3 на одного жителя за год. Это один из самых низких показателей в 
Европе (данные 2007 г.). Норма питьевого водопотребления на одного 
человека составляет 290-350 литров в сутки, на водопроводных станциях 
Украины на одного жителя производится 300-350 литров воды в сутки. А 
учитывая неудовлетворительное техническое состояние и изношенность 
системы водоснабжения и водоотведения, использование устарелых 
технологий водоподготовки, что снижает качество питьевой воды и 
повышает риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и 
эпидемиологического характера, следует признать, что вопрос 
обеспечения безопасности водных ресурсов и качества питьевой воды в 
населенных пунктах Украины – это вопрос национальной безопасности 
страны, который находится на контроле правительства. 

В решении Совета национальной безопасности и обороны Украины 
от 27.02.2009 г. «Про стан безпеки водних ресурсів держави та 
забезпечення населення питною водою в населених пунктах України» 
(решение введено в действие Указом Президента  № 221/2009 от 
06.04.2009) подчеркивалось, что «в даний час проблема збереження 
вітчизняних водних ресурсів набула такого значення, що визнана як 
реальна загроза національній безпеці». Данным решением работа Кабинета 
Министров Украины, министерств, других центральных и местных 
органов исполнительной власти по реализации государственной политики 
в сфере обеспечения водных ресурсов и качества питьевой воды в 
населенных пунктах Украины признана неэффективной.  Отмечена 
недостаточная работа Министерства охраны окружающей природной 
среды Украины и Министерства по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Украины по организации обеспечения выполнений 
общегосударственных программ, направленных на обеспечение 
безопасности водных ресурсов и качества питьевой воды в населенных 
пунктах Украины; поставлены задачи перед Кабинетом Министров и 
Министерством охраны окружающей природной среды Украины.  

Эта проблема существует и для Одесского региона. Несмотря на 
большое количество водных объектов, Одесская область является одним из 
наиболее сложных в водно-хозяйственно-экологическом плане регионов 
Украины, поскольку занимает последнее место в стране по объемам 
водных ресурсов местного стока на одного жителя (0,14 тыс. м3) и имеет 
чрезвычайно высокий уровень антропогенной нагрузки на водозаборы 
основных рек (шестое место в Украине по объему сброса неочищенных 
сточных вод). По запасам подземных вод Одесская область занимает одно 
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из последних мест в стране. Прогнозные эксплуатационные запасы 
пресных и слабосоленых подземных вод составляют около 270 млн м3/ год, 
а эксплуатационные – всего 150 млн м3/ год. Из 26 районов Одесской 
области только на территории 11 есть запасы подземных вод, которые 
позволяют наращивать водозабор. Другие 15 районов принадлежат к 
группе районов с отработанными или близкими к отработанным запасами 
подземных вод, что требует принятия практических мероприятий по 
сокращению водоотбора). Из-за отсутствия природных источников с 
качественной питьевой водой частично или полностью привозной водой 
пользуются 160 населенных пунктов области. 

По региональным оценкам, на одного жителя области приходится 
0,297 м3/ сутки прогнозных ресурсов подземных вод (по Украине –1,1 м3/ 
сутки) (данные Института проблем рынка и экономико-экологических 
исследований).  

Из-за отсутствия природных источников с качественной питьевой 
водой частично или полностью привозной водой пользуются 160 
населенных пунктов области. 

Одесса – один из крупнейших потребителей водных ресурсов в 
Украине, хозяйственно-питьевое водоснабжение которого представлено  
централизованной системой подачи от городского водопровода, 
питающегося из реки Днестр – единственного источника питьевого 
водоснабжения.  

Только 5-7% одесситов пьют воду, соответствующую санитарным 
требованиям. Некачественная вода – причина многих заболеваний. В 80% 
случаев опасные эпидемии (кишечные инфекции, гепатит А и другие) 
обусловлены именно низким качеством воды. 

При посещении Одессы Президент Украины В.Ф. Янукович заявил о 
неблагополучной экологической ситуации в Одесском регионе и 19 
февраля 2010 года констатировал на заседании комитета по 
экономическим реформам в Одесской облгосадминистрации, что в 
аварийном состоянии находится 90% очистных сооружений, которые 
сбрасывают неочищенную воду в Черное море и реки Одесской области, о 
том, что водопроводная вода непригодна для питья. 

О проблеме питьевой воды и ее качестве на протяжении многих лет 
говорится на разных уровнях, и этот вопрос постоянно находится в центре 
внимания санитарно-эпидемиологических служб города и области, 
природоохранных органов и общественности. Этот вопрос обсуждается на 
семинарах, конференциях, заседаниях. В очередной раз «Проблемы 
качественного питьевого водообеспечения в Одесском регионе и пути их 
решения» были рассмотрены участниками «круглого стола», который 
состоялся 24 марта 2010 года в рамках заседания Университета 
экологических знаний Одесской национальной научной библиотеки им. 
М. Горького и Общественного совета при Государственном управлении 
охраны окружающей природной среды в Одесской области. В работе 
«круглого стола» приняли участие руководители и специалисты 
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природоохранных служб города и области, специалисты Государственной 
санитарно-эпидемиологической службы в Одесской области, управления 
энергообеспечения главного управления развития инфраструктуры и 
энергообеспечения Одесской областной госадминистрации, ученые 
Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН 
Украины, ГП «Научно-технический центр инженерного центра проблем 
водоочистки и водоохраны (НТИЦ «Водообработка») Физико-химического 
института им. А.В. Богатського НАН Украины, Центра ведения 
государственного кадастра природных лечебных ресурсов Украинского 
НИИ медицинской курортологии МОЗ Украины, а также члены комитета 
по вопросам экологии, чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей 
природной среды и природопользования, рекреации и использования 
земельных ресурсов общественного совета при Одесской обласной 
госадминистрации. Как показал «круглый стол», в Одесской области 
принимаются меры по решению данной проблемы. О природных условиях, 
реальной ситуации в водном хозяйстве области и принятых мерах 
собравшихся проинформировал А.П. Халай, заместитель 
Государственного управления охраны окружающей природной среды в 
Одесской области. Из сообщения С.В. Гольцева, начальника отдела 
главного управления развития инфраструктуры Одесской областной 
администрации, следует, что в целях реализации государственной 
политики по обеспечению населения качественной питьевой водой 
согласно Закону Украины «Про питну воду та питне водопостачання» и 
«Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 
роки”» в Одесской области принята региональная программа «Питна вода 
Одеської області на 2010-2013 роки і період до 2020 року”. Программа 
утверждена решением Одесского областного совета 10 сентября 2010 года. 
С.В. Гольцев ознакомил присутствующих с основными положениями 
программы. По сообщению Б.Й. Псахиса, кандидата технических наук, 
профессора, директора ГП «Научно-технический инженерный центр 
проблем водоочистки и водоохраны Физико-химического института 
им. А.В. Богатского НАН Украины», специалисты НТИЦ «Водообработка» 
разработали и изготовили уникальные установки по очистке воды, которые 
прошли успешную проверку в реальных условиях эксплуатации. Доказана 
их высокая надежность и эффективность. Ассоциация производителей 
водоочистной техники и очищенной воды рекомендовали их установку в 
детских садах, школах во всех районах г. Одессы. Таким образом дети 
будут гарантированы от заражения инфекционными заболеваниями. В 
настоящее время такие установки действуют в 70 школах города. 
Программа “Питна вода – дітям Одеси” выполняется совместно с 
управлением экологической безопасности и развития рекреационных зон 
Одесского городского совета. 

На тематической выставке, подготовленной специалистами 
информационного центра по вопросам экологии справочно-
информационного отдела ОННБ им.М. Горького к заседанию 
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университета, был представлен информационно-аналитический буклет 
«Питне водопостачання: оцінка якості та напрямів його поліпшення», 
изданный Институтом проблем рынка и экономико-экологических 
исследований НАН Украины и общественной экологической организацией 
«Жінки для довкілля» (научный редактор Т.П. Галушкина, доктор 
экономических наук, профессор). В буклете отражена характеристика 
состояния, уровня и качества питьевого водообеспечения в 
общенациональном и региональном контексте. 
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СЕРОВОДОРОДНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ ГИДРОСФЕРЫ. 
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
Чёрное море является крупнейшим в мире меромиктическим 

водоемом, а происхождение «сероводородного заражения» его вод 
представляет собой одну из важнейших и пока не решенных 
фундаментальных проблем. Известно, что в конце палеозоя (230 млн лет) 
происходило обогащение кислородом вод древнего океана и атмосферного 
воздуха. В атмосфере и водной толще океанов стали преобладать 
окислительные условия. В мезозое и кайнозое (230-1,8 млн лет) водная 
толща Мирового океана стала разделяться на два слоя: аэробный и 
анаэробный. С тех пор существование нескольких стадий развития 
сероводородных условий в древних Черноморских бассейнах 
подтверждается восстановительными условиями донных отложений того 
периода. К таким стадиям относятся: Эпичаудинский (400-410 тыс. лет 
назад), Древнеэвксинский (300-290 тыс. лет назад), Узунларский (250-200 
тыс. лет назад), Карангатский (160-190 тыс. лет назад) и современный 
Голоценовый, с различными анаэробными обстановками. 

Единого общепризнанного объяснения происхождения сероводорода 
в Чёрном море до настоящего времени не существовало. Известно, что 
концентрация сероводорода в Черном море с глубины примерно 150 м до 
дна  увеличивается. В донных отложениях концентрации сероводорода 
могут быть на порядок больше, причем максимальные концентрации 
сероводорода в донных отложениях приурочены к рельефообразующим 
тектоническим разломам вдоль нижней границы черноморских впадин, что 
позволяет сделать вывод о том, что одним из источников сероводорода в 
водной толще и донных отложениях Черного моря можно считать 
литосферу. 

Обсуждаются три главных источника сероводорода Черного 
моря [1]: 

- восстановление сульфатов сульфатредуцирующими бактериями 
при разложении органического вещества;  

- поступление сероводорода из земной коры; 
- выделение сероводорода при разложении серосодержащих 

органических остатков. 
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Считается, что выделение сероводорода и метана непосредственно 
из разлагающегося органического вещества по интенсивности значительно 
уступает биохимическому восстановлению серы и углерода из 
растворенных сульфатов и углекислого газа. Если пренебречь этим 
источником, то проблема сероводородного заражения Черного моря 
сводится к схеме, предложенной в работе [2], – механизму выделения 
сероводорода из литосферы в гидросферу путем разгрузки ювенильных 
вод и путем его поступления с водами осадочного чехла. При интенсивном 
развитии анаэробных процессов в донных осадках, содержащих 
соединения углерода, азота, фосфора и серы, динамика вертикальных 
смещений зоны редокс-клина становятся одной из важнейших причин 
миграции в воду восстановленных форм азота и серы [3]. В толще воды 
развиваются процессы, при которых сульфаты восстанавливаются до 
сульфидов, а сульфатредуцирующие и метанообразующие бактерии 
участвуют в биохимических процессах образования сероводорода и 
метана. Следует отметить, что в отличие от практически нерастворимого 
метана, транзитом выделяющегося в атмосферу, сероводород практически 
полностью «захватывается» гидросферой [3]. В свободном газообразном 
виде в гидросфере находится не более 20% растворенного сероводорода. 

Необходимыми, но недостаточными условиями формирования 
сероводородного заражения природных водоемов являются:  

- специфические геоморфологические условия, препятствующие 
аэрации глубинных вод за счет бокового обмена кислородом; 

- резкий вертикальный градиент плотности воды, препятствующий 
поступлению кислорода в глубинные слои из атмосферного воздуха; 

- недостаточное вертикальное перемешивание за счет атмосферных 
воздействий. 

Для того чтобы понять природу сероводородного заражения Черного 
моря, мы предлагаем провести сравнительный анализ природных условий 
формирования гидрохимического режима анаэробного Черного и 
аэробного Каспийского моря. Эти водные объекты расположены в одной 
климатической зоне. Глубоководные котловины обоих объектов сложены 
корой океанического типа. Моря характеризуются однотипными 
геоморфологическими особенностями. Оба моря являются обособленными 
водоемами с устойчивой стратификацией. Гидрологический режим 
Черного и Каспийского морей имеет сходные характеристики. 
Биопродуктивность поверхностного слоя Черного моря такая же высокая, 
как и в Каспийском море. Сток биогенных веществ и загрязнений другого 
характера в обоих морях имеет общие закономерности. В чем же отличия в 
режиме кислорода столь похожих морей ? Если будет найдено отличие в 
режиме этих морей, то может возникнуть основа для объяснения причин 
устойчивого сероводородного заражения Черного моря и отсутствия 
такового в Каспийском море. По нашему мнению, принципиальное 
отличие состоит в том, что Каспийское море – замкнутый водоем, а Черное 
море обменивается водами с Мировым океаном. Выдвинем на первый 
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взгляд парадоксальное предположение о том, что в водоемах, не 
сообщающихся с Мировым океаном, принципиально не формируются 
условия сероводородного заражения. Это предположение, несмотря на 
эффект поступления с мрамороморскими водами в глубинные слои 
Черного моря растворенного кислорода, как ни странно – оправданно. В 
качестве примера приведем глубоководный замкнутый водоем – 
тектоническую трещину в земной коре – озеро Байкал. В нем от 
поверхности до дна присутствует кислород в концентрациях не ниже 80% 
от насыщения [3]. Важно отметить, что пресноводные бассейны 
практически нигде не имеют устойчивого сероводородного заражения, 
хотя поступление в них органического вещества часто более существенно, 
чем в Черноморском бассейне, что подтверждают сезонные проявления 
гипоксии в пресных озерах. В отличие от Черного моря, в пресных 
водоемах разложение органического вещества сопровождается 
образованием метана, а в Черном море, наряду с образованием метана, 
происходит и образование сероводорода. Это связано с тем, что в пресных 
водоемах содержание сульфатов находится в пределах концентраций 10-60 
мг/л, в то время, как в морской воде под влиянием геологических 
процессов концентрации сульфатов превышают 2,5 г/л. По нашему 
мнению, причиной сероводородного заражения глубинных вод Черного 
моря является положительный баланс серы в водоеме.  

В Каспийском море стабильный приток сульфатов, аккумулируемых 
Мировым океаном за счет поступления из литосферы, отсутствует. Именно 
по этой причине для Каспия устойчивое сероводородное заражение вод не 
типично. Эпизодические снижения концентраций кислорода в глубинных 
водах Каспия и других подобных пресных водных бассейнов, по нашему 
мнению, могут определяться геологическими процессами глобального и 
регионального масштаба. Известно, что в 1920-1940 годах в глубинных 
водах Каспия фиксировались аноксийные условия, а в последующие годы 
зафиксировано насыщение кислородом глубинных вод. Формирование 
аноксийных условий в придонных водах Каспия в 1920-1940 годах можно 
объяснить глобальным усилением геодинамической активности Земли в 
этот период. На рис. 1 показаны изменения в ротационном и 
соответственно геодинамическом режиме нашей планеты в указанные 
годы (график второй сверху). Следует отметить, что указанный временной 
промежуток характеризовался аномальным ростом среднеглобальной 
температуры, активизацией сейсмических проявлений и, соответственно, 
увеличением потоков литосферных газов, в том числе сероводорода, в 
гидросферу и атмосферу.  

Важно отметить, что отсутствие кислорода в водной толще не 
обязательно соответствует условиям наличия сероводородного заражения. 
Например, во впадине Тиро (Средиземное море) сформировались 
анаэробные условия, но сероводородное заражение отсутствует. В то же 
время в других впадинах, например, таких как Карьяко (Атлантический 
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океан), анаэробные условия сопровождаются сероводородным заражением 
вод. 

 

 
Рис. 1. Результаты измерения скорости смещений земной коры по астеносфере 
с выделенным чандлеровским, годовым циклами и «остатками» [5]. 

 
Как уже было отмечено, в анаэробном слое в присутствии 

органического вещества соотношение концентраций сероводорода и 
метана зависит от первоначального содержания в воде сульфатов. Поэтому 
в анаэробных зонах с высокими концентрациями сульфатов протекает как 
процесс формирования метана, так и сероводорода, а при их дефиците – 
только метанообразование. Как уже отмечалось, метан не растворяется в 
воде и либо формирует в донных отложениях газогидраты, либо 
выделяется в атмосферу Земли.  

Кроме этого, не следует забывать о том, что морские воды, кроме 
повышенного, по отношению к пресным, содержанию сульфатов, содержат 
меньше растворенного кислорода, что так же способствует формированию 
гипоксии в морских водоемах по сравнению с пресными. Известно, что в 
воде с увеличением солености от 0 до 40‰ растворимость кислорода 
снижается на четверть. Таким образом, в теплой и соленой морской воде  
кислорода гораздо меньше, чем в холодной и пресной. Этот фактор, наряду 
с повышенным содержанием в морских водах сульфатов, способствует 
более активному формированию в океане анаэробных условий. 
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Нахождение сульфатов в природных водах в большей части 
обусловлено процессами взаимодействия литосферы и гидросферы. 
Концентрация серы в речных водах и в атмосферных осадках по 
сравнению с морской средой  незначительна. Из этого следует, что баланс 
серы в морской среде и, как следствие, сероводородное заражение вод 
Мирового океана и, в частности Черного моря, определяется 
геологическими процессами, более активными в океане, где кора тоньше за 
счет отсутствия гранитного слоя. В качестве примера рассмотрим 
гидрохимические условия уже упоминавшейся рассолоносной впадины 
Тиро в Эллинском желобе Средиземного моря. Кислород в её водах 
практически отсутствует, но сероводород отсутствует тоже. Это связано с 
тем, что в этих водах, при наличии иона аммония (порядка 50 мкмоль/л) и 
отсутствии нитратов еще присутствуют нитриты (порядка 16 мкмоль/л). 
Это позволяет не быть задействованным механизму сульфатредукции при 
окислении органического вещества. Во впадинах Красного моря также 
присутствуют сульфаты. В условиях отсутствия свободного кислорода в 
донных отложениях еще находятся фосфаты (20-50 мкг/л), хотя нитриты и 
нитраты полностью трансформировались в аммонийный азот (15-61 мг/л). 
В Черном море происходит непрерывное поступление сульфатов из 
Мраморного моря, кроме этого, на Кавказском побережье известны 
сероводородные источники подземных вод. Именно эти дополнительные 
источники соединений серы при наличии больших объемов органического 
вещества способствуют формированию в глубинных водах Черного моря 
сероводородного заражения.  

Важно учитывать то, что источником кислорода в Мировом океане, 
наряду с атмосферой, является и литосфера [3,6]. Поступление кислорода в 
придонные слои Черного моря неоднократно подтверждались 
результатами экспедиционных исследований Одесского университета и 
Морского гидрофизического института НАНУ. Косвенным 
подтверждением существования аэробных условий в придонном слое 
Черного моря могут служить биоценозы нематод и других аэробных 
гидробионтов, обнаруживаемых в глубинных водах и донных отложениях 
глубоководной части Черного моря. Именно этим процессам обязаны, по 
нашему мнению, увеличения значений коэффициента вариации 
сероводорода глубже 1500 м от 10% до 20% [4]. 

С учетом перечисленных факторов рассмотрим возможные сценарии 
развития условий сероводородного заражения вод Черного моря за счет 
поступления сероводорода из литосферы и за счет потоков сульфатов из 
Мраморного моря в условиях поступления кислорода из литосферы и с 
водами из Мраморного моря.  

1. Учитывая фактор усиления геодинамической активности, можно 
предполагать возможность эпизодического увеличения объемов 
сероводорода в глубинных водах Черного моря, как это было в период 
18,6-летней активизации геодинамических процессов в Альпийско-
Гималайском сейсмическом поясе в 1970-1990 гг. [7]. Именно в этот 
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период в Черном море по результатам расчетов основных составляющих 
баланса сероводорода отмечен дисбаланс сероводорода [4]. Периодические 
поднятия границы сероводородной зоны Черного моря с периодичностью 
примерно 6 лет [4] также можно объяснить геодинамическими процессами, 
приведенными на рис.1 (верхний график).  
6-летние вариации геодинамических условий на нашей планете и объемы 
сероводородного заражения вод Черного моря могут определяться 
Лунными приливами в твердом теле Земли [7]. 

2. Если гипотетически предположить увеличение объемов 
мрамороморских вод, поступающих в глубинные воды Черного моря, то 
можно было бы ожидать в будущем формирования в Черном море 
аэробных условий по типу условий Мраморного моря. В Мраморном море 
существует устойчивая стратификация вод за счет распространения по его 
поверхности черноморских распресненных вод. Однако при 
существующей приходной части пресного баланса вод Черного моря и с 
учетом увеличивающегося объема стока органического вещества ожидать 
развития этого сценария не представляется возможным. При этом 
сценарии увеличение стока сульфатов в Черное море как основного 
источника сероводородного заражения будет неизбежно формировать 
увеличение объемов сероводорода в Черном море. По нашему мнению, не 
следует ожидать и формирования придонного слоя с аэробными условиями 
за счет кислорода, поступающего из литосферы и с мрамороморскими 
водами, хотя подобные условия в восточной части Тихого океана у 
побережья Северной Америки фактически имеют место. 

3. Каспийский (Байкальский) сценарий формирования аэробных 
условий в Черном море теоретически возможен при прекращении 
поступления в Черное море сульфатов с водами Мраморного моря. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛА ПО ПРОБЛЕМАМ  
ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 
28 июля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила право 

на безопасную чистую питьевую воду и нормальные санитарные условия 
фундаментальным правом человека. В рамках программы ООН «Главные 
цели тысячелетия» к 2015 году предусмотрено сокращение в два раза 
числа людей, не обеспеченных доступом к безопасной питьевой воде и 
элементарной санитарии. 

По данным ВОЗ водные инфекции составляют до 80 % 
инфекционных заболеваний в мире. Глобальность водных проблем 
иллюстрируется следующими данными: более 884 млн человек не имеют 
доступа к безопасной питьевой воде и более 2,6 млрд (40 %) живут в 
абсолютно антисанитарных условиях. Ежегодно 1,5 млн детей в возрасте 
до 5 лет умирают из-за болезней, вызванных отсутствием качественной 
воды и нормальных санитарных условий жизни. По причине отсутствия 
доступа к чистой воде страдает в несколько раз больше детей (в возрасте 
до 15 лет), чем от гепатита, СПИДа, малярии, туберкулеза вместе взятых. 
Общее число людей, умирающих из-за некачественной и небезопасной 
питьевой воды, превосходит число жертв всех форм насилия, включая 
войны и вооруженные конфликты.  

Характеристика хозяйственно-питьевого водоснабжения Украины: 
источники централизованного водоснабжения – 19 139, из них: 
коммунальных водопроводов – 1 543, в т.ч. из открытых водоемов – 36; 
ведомственных – 5 292; сельських – 7 691. 

Источники децентрализованного водоснабжения – 97 721, из них: 
колодцы – 93 334, каптажи – 1 155; индивидуальные скважины – 3 232. 

Осложнение эколого-гигиенической ситуации в отдельных регионах 
страны связано не только с употреблением населением питьевой воды 
низкого качества, но и с ее недостатком. Мониторинг инфекционной 
заболеваемости в Украине свидетельствует: каждая вторая-третья вспышка 
кишечных инфекций связана с употреблением некачественной питьевой 
воды. 

Среди европейских стран Украина по уровню водообеспечения 
занимает одно из последних мест. По данным Государственного комитета 
по водному хозяйству, по уровню рационального использования водных 
ресурсов и качеству воды, включая наличие очистных сооружений, 
Украина согласно оценкам ЮНЕСКО среди 122 стран мира занимает 95-е 
место. Состояние водных ресурсов по данным СНБО Украины (27 февраля 
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2009 року «Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення 
населення якісною питною водою в населених пунктах України») 
следующее: «В даний час проблема збереження вітчизняних водних 
ресурсів набула такого значення, що визнана як реальна загроза 
національній безпеці України. За умови, що питне водопостачання України 
майже на 80 % забезпечується із поверхневих джерел, цей же відсоток (80 
%) включає поверхневі водойми країни, які вже непридатні для постачання 
питної води. Споживачі більше половини міст з населенням понад 100 тис. 
отримують воду за графіком, що призводить до порушення режимів 
роботи систем водопостачання і, як наслідок, до значного погіршення 
якості води». Анализ показывает: основными сочетанными 
системообразующими факторами влияния на качество воды в Украине 
являются персистирующий риск микробной контаминации и неадекватное 
обеззараживание. В результате  не обеспечиваются основные 
гигиенические критерии качества питьевой воды: эпидемическая 
безопасность и химическая безвредность. 

В связи с изложенным, цель данного фрагмента работы состояла в 
обосновании соответствия воды, обеззараженной диоксидом хлора, 
современным критериям эпидемической безопасности. 1-я задача состояла 
в гигиенической оценке эффективности технологий очистки воды г. 
Одессы и некоторых населенных пунктов Одесской области. 

Запасы поверхностных вод на территории области распределяются 
неравномерно. Северная и центральная части территории характеризуются 
ограниченными запасами, а крайний юго-запад, в бассейнах рек Днестр и 
Дунай, имеет большие запасы воды. Почти всю пресную воду Одесщины 
дают реки: Дунай – 40%, Днестр – 47%. Централизованным 
водоснабжением охвачено лишь 57% населенных пунктов, в большинстве 
из них вода природных источников не отвечает требованиям 
государственного стандарта. Дефицит питьевой воды в области составляет 
более чем 600 тыс. м3/сутки. Население почти 150 населенных пунктов 
частично или полностью пользуется привозной водой; более всего 
страдают от недостатка питьевой воды жители южных районов области. 
Выбраны 5 населенных пунктов, характеристика водоснабжения которых 
представлена в табл. 1. Установлено следующее:  

1. Исследуемые популяции населения используют для 
водоснабжения различные источники. Поверхностные водоисточники 
представлены речным водозабором (р. Днестр – города Одесса, Ильичевск) 
и поверхностным водоемом (озеро Ялпуг – г. Болград). Особенностью 
данных водоемов является их трансграничность, что обусловливает 
дополнительные риски загрязнения, в том числе биологического. Из 
подземных источников снабжаются города Измаил и Белгород-
Днестровский. 

 61 



Таблица 1 
Характеристика водоснабжения г. Одессы и некоторых 

населенных пунктов Одесской области 
 

Населенный 
пункт 

Источник Схема водоочистки Производи-
тельность, 

 тыс. 
м3/сутки 

Реагент 

г. Одесса р. Днестр Коагуляция, скорые 
фильтры, 

хлорирование 

480-490  Хлор-газ 

г. Измаил 40 скважин Хлорирование 10  Хлор-газ 
г. Белгород-

Днестровский 
33 скважины Хлорирование 15 Хлор-газ, 

хлорная 
известь 

г. Болград оз. Ялпуг Отстойник, скорые 
фильтры, 

хлорирование 

7,5 Хлор-газ 

г. Ильичевск  Очищенная 
вода р. Днестр 

Обеззараживание 
диоксидом  хлора 

 

20 Диоксид  
хлора 

 
2. Мониторинг качества воды данных водоисточников 

свидетельствует о значительной вариабельности их состава, что позволяет 
отнести их к различным классам: р. Днестр, подземные источники – 
г. Измаил – 1-2 класса; озеро Ялпуг – г. Болград; подземные источники – 
г. Белгород-Днестровский – 2-3-4 класса. 

3. Анализ данных мониторинга качества воды  как на этапах очистки, 
так и питьевой, потребляемой исследуемыми популяциями населения, 
свидетельствует о взаимосвязи качества питьевой воды и воды 
водоисточников, что определяет соответствие качества питьевой воды 
нормативным требованиям в городах Одессе, Ильичевске, Измаиле и 
несоответствие по ряду показателей в городах Болграде и Белгороде-
Днестровском. 

4. Результаты санитарно-микробиологического мониторинга 
качества питьевой воды этих населенных пунктов показывают идентичную 
тенденцию ухудшения качества воды по коли-индексу в Болграде и 
Белгороде-Днестровском. Учитывая данные литературы об 
относительности взаимосвязи индикаторных показателей качества 
хлорированной питьевой воды с водно-обусловленной заболеваемостью, 
представляется необходимым исследовать вирусное загрязнение водных 
объектов Одесской области, а также барьерную роль водоочистки на ВОС 
«Днестр» с целью определения значимости вирусов как этиологических 
факторов кишечных инфекций. Вторая задача состояла в  изучении 
вирусного загрязнения воды водных объектов Одесской области и г. 
Одессы, в том числе питьевой воды, на этапах очистки и транспортировки. 
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Анализ усредненных уровней загрязнения вирусами водных 
объектов Одесской области показал выраженную вариабельность для вод и 
вирусов (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты исследований контаминации водных объектов 
вирусами (%% позитивных проб). 

 
Обобщение полученных данных позволило рассчитать χ2 как 

отражение взаимосвязи загрязнения изученными вирусами различных 
водных объектов (табл. 2). Следует отметить недостоверность различий в 
соотношении питьевая – речная по приоритетным вирусам – 
энтеровирусам, вирусу гепатита А (ВГА), астровирусам и норовирусам; 
сточная – речная – по ротавирусам; сточная – морская – по аденовирусам и 
ВГА. Таким образом, достоверность различий в контаминации различных 
водных объектов вирусами возрастает в ряду  питьевая – сточная < речная 
– морская < сточная - морская < сточная – речная < питьевая – речная. Это 
свидетельствует о недостаточной эффективности очистки и 
обеззараживания питьевых и сточных вод по инактивации вирусов.  
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Таблица 2 

Достоверность различия (χ²) идентификации вирусов 
в воде водных объектов 

 
Сравни-
ваемые 
типы 
воды 

Достоверность различия идентификации различных вирусов (χ²) 

РВ ЭВ АдВ ВГА АстВ НВ РеВ 

Питьевая 
сточная 93,2633 521,7394 114,8109 22,5562 130,6888 187,9694 197,6642 

Питьевая 
речная 57,6183 0,1326 35,6092 0,0541 0,0151 0,0917 91,7816 

Сточная 
речная 0,3710 143,3491 122,0153 8,6836 17,5915 26,9376 6,9645 

Сточная 
морская 10,7639 231,0708 0,4350 0,0728 18,1337 36,0966 10,3640 

Речная 
морская 13,2486 311,1097 115,2886 7,6801 2,0860 0,0328 34,5803 

Результаты изучения барьерной роли очистных сооружений 
относительно вирусов свидетельствуют: существующая система 
водоподготовки ВОС «Днестр» недостаточно эффективна в отношении 
элиминации вирусов (рис. 2). 

Это подтверждается недостоверностью различий в соотношении 
речная – водовод по энтеровирусам, аденовирусам, вирусу гепатита А 
(ВГА) и реовирусам (табл. 3).  

Причиной достоверно значимых различий между содержанием 
аденовирусов и ВГА в соотношениях речная – сеть, водовод – сеть 
является вторичная контаминация в процессе транспортировки.  

Третья задача состояла в сравнительных эпидемиологических 
исследованиях инфекционной и неинфекционной заболеваемости 
населения, длительно потребляющего хлорированную воду и воду, 
обеззараженную диоксидом хлора. 

Эпидемиологическая оценка структуры инфекционной 
заболеваемости населения регионов Одесской области свидетельствует: 
для дизентерии и ВГА вода является ведущей причиной в 60 % – 75 % и 30 
% – 65 % соответственно, что в 1,5 – 4 раза выше среднестатистических 
данных по стране (рис. 3). 

Показана важность превалирования «неустановленности» 
возбудителя (острые кишечные инфекции) по сравнению с 
«установленностью» (острые энтероколиты) в Одесской области с 1990 по 
2005 гг. В некоторые годы ОКИ превышали ЭКО в 2-3 раза (1994 и 1990 
гг.) с высокой корреляцией между этими признаками – r=0,9116. 

Установлена высокая корреляционная зависимость между 
контаминацией воды водных объектов ВГА и заболеваемостью населения 
ВГА (табл. 4), а также аналогичная зависимость для питьевой воды г. 
Одессы за различные временные периоды.  
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Рис. 2. Динамика выделения вирусов в процессе и после водоочистки 
на ВОС «Днестр» за 2000-2003 гг. 

 
 

Таблица 3 
 

Достоверность различия (χ²) идентификации вирусов  
в воде в процессе водоочистки на ВОС «Днестр» 

 
Сравниваемые 

типы воды 
Достоверность различия идентификации различных вирусов (χ²) 

РВ ЭВ АдВ ВГА РеВ 
Речная 

водовод 6,2759 3,8511 3,1126 0,0010 1,7031 

Речная 
Сеть 1,6627 4,5836 34,6005 7,4412 4,8304 

Водовод 
Сеть 1,6705 0,0063 4,9413 2,1457 0,0899 
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Рис. 3. Удельный вес (%%) водного фактора в структуре инфекционной 
заболеваемости регионов Одесской области в 2000-2008 гг. 

 

Таблица 4 

Результаты расчетов корреляции между заболеваемостью ВГА и 
контаминацией водных объектов ВГА 

 
Вода r Ошибка 

Сточная 0,6712 <1% 
Речная + озерная 0,4237 <1% 
Морская + лиманная 0,6587 <1% 
Питьевая 0,7502 <1% 

 
При сравнительной оценке инфекционной заболеваемости 

установлено: наиболее выраженная отрицательная тенденция для ВГА в 
г. Ильичевске (диоксид хлора) в 2-3,5 раза превосходила аналогичный 
показатель для других территорий и Украины в целом (хлор) (рис. 4).   
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Рис. 4. Показатель тенденции к снижению заболеваемости ВГА населения 
Украины, Одесской области, г. Одессы и некоторых населенных пунктов 
Одесской области за 1994-2004 гг. 

 
Высказано предположение – периодичность, цикличность и 

сезонность водно-обусловленных инфекций являются не статическими, а 
скорее динамическими характеристиками эпидемического процесса. Такой 
динамизм тем более выражен, чем более значим уровень персистенции и 
непредсказуемости контаминации воды реассортированными вирусами, 
результирующей чего является спорадическая и вспышечная 
заболеваемость населения. 

Данные литературы свидетельствуют, что существует определенная 
взаимосвязь степени ротавирусной контаминации питьевой воды и 
заболеваемости населения: подъем заболеваемости следует после 
существенного ухудшения качества воды. Нами констатирована 
аналогичная закономерность: увеличение процента позитивного ПЦР – 
теста на антигены ротавирусов в пробах питьевой воды Одессы в 1999 
году предшествовало вспышке ротавирусной инфекции в декабре 2000 – 
феврале 2001 года, когда в 47 % случаев от заболевших выделяли РВ. 
Анализ эпидемической ситуации позволил установить: заболеваемость 
вызвана ротавирусом, а главным фактором передачи инфекции являлась 
питьевая вода, которая недостаточно очищена от вирусов. 

Вместе с тем, при аналогичном уровне выявления РВ в 1997 г. в 
следующем 1998 г. подъем заболеваемости не установлен. Объяснение 
этому факту следует искать в установленной способности ротавирусов к 
реассортации (перегруппировке генов): вероятно, именно в 1999 г. вирус 
реассортивал в наиболее контагиозный серотип. Следует отметить, что в  
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Украине за 1995-2004 гг. наблюдалась тенденция к снижению всех 
нозологических форм кишечных инфекций, за исключением ротавирусной. 

Проведенные аналитические, вирусологические и 
эпидемиологические исследования легли в основу интегрального эколого-
гигиенического обоснования применения диоксида хлора как средства 
обеззараживания воды, обеспечивающего ее эпидемическую, 
экологическую безопасность и химическую безвредность. Такой 
методологический подход позволил нам выйти на следующий уровень 
комплексности в оценке влияния воды на здоровье населения в Одесской 
области. Речь идет о проекте фундаментальной монографии «Водные 
объекты Одесской области», в которой будут представлены и обобщены 
результаты исследований ведущих профильных учреждений и научных 
организаций Одессы. 

В заключение представляется целесообразным процитировать 
фрагмент послесловия к нашей монографии «Вода и водно-обусловленные 
инфекции»: Суть решения проблем, как затронутых в этой книге, так и в 
целом качества воды, состоит в необходимости централизованного 
досконального на, по возможности, высоком научном уровне изучения 
проблемы (в данном случае эпидемической безопасности питьевой воды) и 
разработки по этим координатам стратегии ее решения. Концепция такого 
центра под рабочим названием АКВАЦЕНТР у нас есть. Такой центр мог 
бы стать консолидирующим органом привлечения всего научного 
потенциала к решению многообразных задач, начиная от гидробиологии и 
заканчивая внедрением конкретных технологий под конкретные проблемы 
водоснабжения и водоотведения. В рамках такого центра должны быть 
созданы с прицелом на плодотворную работу специализированные 
лаборатории различного профиля. Центр должен издавать несколько 
научных журналов, например, «Вода и здоровье». Центр призван быть 
научно-методическим центром для переподготовки сотрудников в самом 
широком диапазоне специальностей. Здесь не надо ничего изобретать. 
Есть превосходные прообразы в других странах. Например, мощная 
неправительственная, но, вместе с тем, праворегулирующая структура в 
США – Агентство охраны окружающей среды, на работы которого мы 
постоянно ссылались, продолжаем и долго еще будем ссылаться. Есть 
исследовательские структуры Международной водной ассоциации. 
Наконец, в некоторых странах в высшей степени продуктивно работают 
специализированные институты подобного профиля, например, 
Стокгольмский институт воды или аналогичный институт в Претории 
(ЮАР). 

Если говорить о стремлении куда-то, например, об интеграции в 
мировое сообщество, в первую очередь в Европу, необходимо, с нашей 
точки зрения, прежде всего навести порядок в собственном доме. Это 
напрямую касается положения с питьевой водой, где, как в капле чистой 
воды, отражается качество жизни. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОДЕСЩИНЫ 

 
Одесская область – самый большой по территории регион Украины – 

располагает значительными площадями экологической сети (около 18,2 
тыс. км2). В числе этих земель в пределах международных экологических 
коридоров Одесщина представлена Нижнедунайским и Азово-
Черноморским их фрагментами. Общее многообразие природных условий 
области широко представлено различными видами раритетных растений, 
которые внесены и в Красную книгу Украины, и в Европейский Красный 
список и Мировой Красный список. На территории области расположены 
также уникальные ландшафты и особо ценные природные комплексы, 
которые подлежат охране. Поэтому в Одесской области достаточно 
разнообразна сеть территорий природно-заповедного фонда (далее – ПЗФ), 
которая состоит из 122 территорий и объектов ПЗФ и представляет особо 
ценные и репрезентативные для данных природных условий территории, 
занимающие в совокупности около 5% площади области [1]. 

К территориям и объектам общегосударственного значения 
относятся: Дунайский биосферный заповедник (50 252,9 га), Одесский 
зоологический парк (6,5 га), ботанический сад Одесского национального 
университета (16 га), 8 заказников (общая площадь 11 913 га), 
Кардамычевский парк-памятник садово-паркового искусства (49 га) и 2 
памятника природы –  "Михайлопольская" и Одесские катакомбы, общей 
площадью 10,7 га. Из заказников общегосударственного значения 4 
являются ботаническими – "Дальницкий", "Староманзырский", 
"Долинский", "Павловский", 2 – общезоологическими – "Петровский", 
"Остров Змеиный", один – ландшафтным – «Савранский лес» и один – 
орнитологическим – "Коса Стрелка" [1].  

Среди территорий и объектов ПЗФ регионального и местного 
значения в области находится 2 региональных ландшафтных парка – 
"Измаильские острова" и "Тилигульский", общей площадью 15 320 га, 
4 заповедных урочища – "Чебанка", "Байталы", "Кишево", "Днестровские 
плавни", общей площадью 13 828 га, 26 заказников местного значения 
(7 960,50 га), 55 памятников природы (22,985 га) и 21 парк-памятник 
садово-паркового искусства (1 624,3 га). Из 26 заказников местного 
значения 17 являются ландшафтными, 4 – ботаническими, 3 – 
энтомологическими, по одному лесному и орнитологическому [1].  

Экологическая ситуация в регионе и на природоохранных 
территориях остается сложной, невзирая на спад материального 
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производства в стране и сокращение промышленных и 
сельскохозяйственных воздействий на компоненты природной среды. Это 
связано с высоким уровнем загрязнения поверхностных вод, в частности 
Дуная и Днестра, устьевые зоны которых находятся в Одесщине, а также с 
кризисным состоянием всей экосистемы Черного моря – уникального 
своей периферийностью, водообменом и уязвимостью среди морей 
Мирового океана. Следствием таких процессов стало заметное сокращение 
видового биоразнообразия, возрастание числа видов флоры и фауны, 
находящихся на грани исчезновения даже в пределах охраняемых 
территорий.  

Основная проблема экологического состояния природоохранных 
территорий Одесщины – это отсутствие необходимого финансирования 
природоохранной деятельности. Причиной являются общая бедность 
страны, дефицитность и малый объем ее бюджетных ресурсов, 
практическое отсутствие у негосударственного сектора экологических 
интересов. 

По нашему мнению, преодоление этой проблемы лежит в плоскости 
развития туристического бизнеса. Одесщину ежегодно посещает несколько 
миллионов туристов, значительная часть которых не учитывается отчетной 
статистикой. Основная часть из них – это отечественные туристы и 
граждане стран СНГ, посещающие Черноморское побережье для отдыха, 
реже – для лечения в санаториях. Незначительная часть туристов 
представлена гражданами ЕС, которые посещают регион с 
познавательными целями. Это, главным образом, круизные туристы 
средиземноморских, дунайских и днепровско-черноморских линий. 
Стоянки круизных судов в портах редко превышают 48 часов. Поэтому для 
повышения привлекательности региона для таких туристов 
разрабатываются относительно продолжительные автобусные туры из 
портов стоянки, которые предусматривают и экологический туризм с 
посещением природоохранных территорий. В настоящее время – это 
объекты Придунавья, однако в недалеком будущем к ним присоединятся 
территории Нижнеднестровского национального и Тилигульского 
регионального ландшафтного парков. 

Государственный заповедник "Дунайские плавни" в 1998 году был 
включен в международный список биосферных резерватов. Заповедник 
находится в Килийском районе, расположен в низовьях Килийского гирла 
Дуная, занимает часть островов и акватории Черного моря. Это один из 
крупнейших водно-болотных (плавневых) флористических комплексов 
редких, реликтовых и эндемичных видов в Европе. Акватория заповедника 
является местом зимовки водоплавающих птиц (около 120 видов), а также 
местом отдыха птиц во время перелетов. Килийское гирло является местом 
гнездования видов, находящихся под угрозой исчезновения (пеликан 
кудрявый Pelecanus crispus и чернь белоглазая Aythya nuroca, краснозобая 
казарка Rufibrenta ruficollis) [5]. Наблюдение за этими видами – одна из 
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привлекательных форм такой разновидности экологического туризма, как 
«bird watching». 

Раритетную линию в заповедной политике области определяют и 
другие водно-болотные угодья международного значения. В Одесской 
области насчитывается 8 водно-болотных угодий международного 
значения, общей площадью 1 334 000 га: озеро Кугурлуй – 6 500 га, озеро 
Картал – 500 га, Килийское устье – 32 800 га, озеро Сасык – 21 000 га, 
система озер Шаганы-Алибей-Бурнас – 19 000 га, междуречье Днестра-
Турунчука – 7 600 га, северная часть Днестровского лимана – 20 000 га, 
Тилигульский лиман – 7 600 га [6].  

Тилигульский региональный ландшафтный парк создан решением 
Одесского областного совета в 1997 году. Общая площадь парка – 
13 984 га. Она включает правобережную акваторию Тилигульского 
лимана, которая составляет 9 981 га и 4 003,35 га суши. Территория суши 
объединяет земли Коминтерновского (1 567,7 га) и Березовского (2 435,35 
га) районов [4]. В него вошли относительно малоизмененные природные 
комплексы, которые включают как ценные степные участки, так и водно-
болотные угодья международного значения. Характеризуется 
значительным общим и раритетным биоразнообразием. Флора 
насчитывает 624 вида сосудистых растений. Тут произрастает 23 вида, 
которые охраняются на государственном уровне (6 видов включены в 
Красный список Международного союза охраны природы, 5 – в 
Европейский Красный список, 19 – В Красную книгу Украины) и 27 видов, 
которые включены в Красный список Одесской области. 

В заповедную зону входят природные заказники: орнитологический 
заказник «Тилигульская пересыпь», ботанический заказник «Калиновка», 
общезоологический заказник общегосударственного значения 
«Петровский лес» и орнитологический заказник общегосударственного 
значения «Коса Стрелка». Заказник «Коса Стрелка» (общая площадь 
394,4 га) создан в 1974 г. Он занимает прилиманные склоны, косы и 200-
метровую полосу прилегающей акватории Тилигульского лимана, которая 
является важной для нагула пресноводных видов рыб, а также 
излюбленным местом зимовки многочисленных видов водоплавающих 
птиц.  

Общезоологический заказник «Петровский лес» (площадь 340 га) 
был создан решением облисполкома от 23.09.1960 г. Заказник 
представляет собой искусственный лесопарк, в пределах которого 
предусматривалась интродукция фазанов, диких кроликов, косуль и других 
животных; он также выполняет водно- и почвозащитные функции и 
является местом обитания большинства видов краснокнижных и 
охотничьих видов животных [4].  

Орнитологический заказник «Тилигульская пересип» создан 
решением Одесского областного совета от 03.12.1983 г. Он расположен в 
Коминтерновском районе, возле села Сычавка, на границе Одесской и 
Николаевской областей и прилегающей акватории лимана и моря. Его 
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общая площадь – 392 га, вместе с охранной зоной – 1 262 га. Особую 
ценность представляет собой участок с псамофитной и галофитной 
растительностью. На склонах над пересыпью встречаются степные виды из 
Красной книги Украины и Красного списка Одесской области. На 
гнездовании отмечено 35 видов птиц водно-болотного комплекса, 
наиболее массовые  представители – ржанкообразные [5]. 

Ботанический заказник "Калиновский" создан по решению 
Одесского областного совета от 01.10. 1993. Он размещается на склонах 
системы балок в 3 км севернее села Калиновка, Коминтерновского района. 
Здесь на площади 92 га сохранились целинные участки степных склонов с 
фрагментами кустарниковой и петрофитной степи, произрастает ряд 
редких, реликтовых и эндемичных видов флоры, занесенных в Красную 
книгу Украины.  

Самым молодым заказником государственного значения в Украине 
является общезоологический заказник «Остров Змеиный» (общая площадь 
232 га). Он был учрежден Указом Президента Украины от 9.12.1998 г. 
Остров Змеиный уникален не только по своему геологическим 
происхождению, он имеет уникальную островную флору, весомую 
орнитологическую ценность наземной биоты для северо-западной части 
Черного моря [2].  

Природный, историко-культурный и архитектурный потенциалы 
региона весьма своеобразны благодаря многочисленным памятникам 
разных времен. Туристическими фирмами разработано более 100 
туристическо-экскурсионных маршрутов: «Исторические и памятные 
места Одессы», «Литературная Одесса», «Храмы Одессы», «К стенам 
древней крепости», «Штурм Измаильской крепости», «Украинская 
Венеция», «Просторы Бессарабии» и др. [3]. 

Важный центр экологического туризма – г. Вилково, Килийского 
района. На острове Лебединка оборудована экологическая тропа для 
любителей птиц, в месте впадения Дуная в Черное море установлен 
памятный знак «Нулевой километр» [3]. 

В рамках развития альтернативного туризма в зоне Тилигульского 
лимана представляется возможным обратить внимание на археологические 
памятники региона (окрестности села Кошары), которые могут помочь  
сбалансировать его туристическое развитие. Курортная зона со   
значительным числом пансионатов может стать активным участником  
познавательной и культурно-исторической программ. 

Таким образом, можно выделить основные направления развития в 
организации экологического туризма на территории Одесской области: 

1. Новый подход в организации заключается в том, что 
природоохранные территории перестали рассматриваться как музеи по 
сохранению биологического и ландшафтного разнообразия, центры 
сохранения генофонда природы. Они становятся инструментом социально-
экономического развития территории посредством вовлечения в 
туристическую деятельность.  
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2. Охватить системой природоохранных территорий все 
существующее многообразие ландшафтов региона. 

3. В основу расширения ареалов природоохранных территорий в 
Одесской области положить сохранение и равнозначное развитие 
раритетной и репрезентативной линий. 

4. Придавать приоритетное значение полифункциональным 
природоохранным территориям (национальным паркам, региональным 
ландшафтным паркам), которые можно использовать не только для 
выполнения природоохранной и научной функций, но и в рекреационно-
туристических целях [2].  

5. Учитывая значимость Тилигульского парка как международного 
водно-болотного угодья, важного звена в цепи миграционных коридоров 
для птиц, которые летят к местам гнездования и зимовки, необходимо 
изменить его статус, организовав на его базе национальный природный 
парк. 
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ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  
НА СТАН БІОРІЗНОМАНІТТЯ  

ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 
 
Біорізноманіття тваринного і рослинного світу складає основу 

природних ресурсів, які забезпечують людство продуктами харчування, 
сировиною, медичними препаратами тощо. Воно, незалежно від 
матеріальної вартості, є також самоцінним для забезпечення 
функціонування середовища існування. 

Усвідомлення світовою громадськістю небезпеки подальшої втрати 
біорізноманіття проявилося в ухваленні Конференцією ООН із довкілля та 
розвитку (Ріо-де-Жанейро, червень 1992 р.) Конвенції про біорізноманіття 
(КБР), яка набула чинності в грудні 1993 р. Метою Конвенції є збереження 
біорізноманіття, невиснажливе використання його компонентів і спільне 
одержання на справедливій і рівній основі вигод, пов’язаних із 
використанням генетичних ресурсів, у тому числі шляхом надання 
необхідного доступу до них та незалежної передачі відповідних технологій 
з урахуванням усіх прав на такі ресурси, а також через належне 
фінансування [1].  

Біорізноманіття України є її національним багатством, його 
збереження та невиснажливе використання розглядається як один із 
пріоритетів у сфері природокористування, екологічної безпеки та охорони 
природи, обов’язкова умова збалансованого економічного та соціального 
розвитку держави. 

На сьогодні в Україні з усіх таксономічних груп рослин та грибів 
найдокладніше вивчено вищі рослини, хоча залишається певна кількість 
проблемних таксонів, статус яких ще не визначений. Фауна України 
налічує понад 45 тис. видів, які належать до двох систематичних таксонів 
високого рангу – хребетних та безхребетних, причому кількість останніх є 
набагато більшою ніж перших. За приблизними оцінками, одна третина 
видів, зокрема грибів та комах, ще не описана. 

До другого видання Червоної книги України занесено 511 видів 
рослин і 382 види тварин. Ефективним показником рівня збереження 
флористичного та фауністичного різноманіття є показник збереженості 
рідкісних видів. За кількістю збережених глобально вразливих видів 
Європи Україна посідає п’яте місце [3]. 

З екологічного погляду загрозою біорізноманіттю є: 
- зникнення (пряме та опосередковане винищення, вимирання) 

біологічних видів, їх окремих ізольованих популяцій, що відзначаються  
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певними морфо-функціональними чи екологічними особливостями, 
унікальних флоро-фауністичних комплексів, ценозів та екосистем; 

- знищення (реконструкція, трансформація) певних типів ландшафтів  
внаслідок сільськогосподарського освоєння (окремо слід відзначити вплив 
гідротехнічної меліорації), урбанізації та ін.; 

- зменшення чисельності біологічних видів до критичного рівня, що 
призводить до повної або часткової втрати їх генетичного різноманіття; 

- інтродукція (спонтанна або штучна) чужорідних біологічних видів, 
що призводить до зникнення аборигенних видів або руйнування місць їх 
існування (середовища); 

- використання і звільнення живих організмів, видозмінених 
унаслідок біотехнологічних прийомів. 

Унікальна ситуація склалася з біорізноманіттям Чорнобильської 
зони. Як свідчать наукові дослідження у цій зоні, рослинний і тваринний 
світ в умовах радіаційного забруднення середовища здатний до системного 
самовідновлення і поступового збільшення чисельності за відсутності 
антропогенного навантаження. Зона відчуження поступово 
перетворюється на найбільший в Європі за площею резерват дикої флори 
та фауни, в якому відновлюють і збільшують своє представництво рідкісні 
види рослин і тварин, незважаючи на протидію такого фактора 
специфічної загрози, як браконьєрство, яке, на жаль, набуло значного 
поширення і на радіаційно забруднених територіях. Зважаючи на те, що 
радіація є активним мутагенним фактором, слід, очевидно, очікувати 
підвищення генетичного різноманіття біоти забруднених територій і 
формування в екосистемах нових векторів природного добору. 

Тенденція до будівництва нових транспортних коридорів, зокрема 
автотрас, газопроводів, є очевидною. Вона відображає процес загальної 
глобалізації економіки та прагнення України одержати прибутки за 
рахунок функціонування транспортної інфраструктури. Ефективність 
(екологічна, економічна) такого роду рішень виявляється, по-перше, через 
певний час, по-друге, стане очевидною тільки після введення нової 
системи державної статистики, нової оцінки ефективності економіки, 
нових критеріїв прогресу та ін. [2]. 

Вплив викидів автотранспорту має локальний характер і 
зосереджується вздовж головних магістралей та у великих населених 
пунктах. Головною загрозою, передусім для міграції тварин, є 
фрагментація території. По-перше, на автострадах, особливо на відрізках, 
що перетинають суцільні лісові масиви, відбувається масова загибель 
тварин, а, по-друге, вони є бар’єром для міграції тварин та їх годівлі. З 
трасами, звичайно, пов’язана й активніша діяльність людини, що посилює 
ефект бар’єра. Важливим негативним чинником є підвищена доступність 
екосистем, розташованих уздовж доріг, що призводить до турбування 
тварин або сприяє браконьєрству. Для зменшення негативного впливу 
шляхів необхідно обладнати їх спеціальними переходами, а при 
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проектуванні нових обирати варіанти з меншою кількістю перетинів 
елементів екомережі, при яких обминалися б природні ядра. 

Зі створенням густої сітки повітряних ліній електропередач виникла 
проблема впливу на птахів, яка дедалі більше загострюється, оскільки, з 
одного боку, збільшення кількості коротких замикань, спричинених 
птахами, підвищує ризик знеструмлення технологічно важливих 
господарських об’єктів, а з іншого, загибель від контакту з електролініями, 
зокрема тих, що належать до вразливих видів, перешкоджає вирішенню 
питань збереження та охорони природного довкілля. У разі застосування 
новітніх технічних та інших засобів спорудження ліній електропередач 
суттєво знизиться кількість птахів, які гинуть внаслідок зіткнення з ними. 

Аграрне перетворення значної частини ландшафтів спричинило 
масштабні порушення структури біорізноманіття внаслідок регіонального 
впливу таких факторів: руйнування та фрагментація біогеоценозів; 
техногенне нівелювання ландшафтів та спрощення системи біогеохімічних 
ланцюжків; забруднення поверхневих та незахищених ґрунтових вод; 
зміна складу, структури та основних властивостей ґрунтів, їх режимів 
(водного, теплового, повітряного), умов життєдіяльності ґрунтової біоти 
тощо. 

Останніми роками у зв’язку з переходом на ринкові механізми 
господарювання, недосконалістю національної політики та законодавства  
в галузях природокористування та охорони природи, зміною форм 
власності на землю, крім певного зниження антропогенного навантаження 
та неконтрольованого людиною розвитку екосистем, відбувається ряд 
негативних явищ, які породжують специфічні загрози біорізноманіттю. 

Це, зокрема: 
1. Зниження контролю за дотриманням вимог національного 

законодавства в галузі природокористування та охорони природи 
внаслідок: а) часткової втрати чинності ряду нормативів та відсутності 
нових; б) незавершеності розробки системи комплексного моніторингу; 
в) недостатньої ефективності роботи та відповідності сучасним вимогам 
щодо регулювання цих питань; г) недостатнього фінансування заходів та 
ін. 

2. Порушення сільськогосподарських технологій державними 
господарствами та некваліфіковане використання добрив і пестицидів 
приватними. 

3. Забур’янення частини земельних угідь, які не освоюються новими 
землекористувачами або вивільнюються з інтенсивного господарського 
використання. 

4. Дроблення колективних господарств, розпаювання земель, що 
зумовлює збільшення числа землевласників і непередбачуваність 
структурно-функціональних змін земельних угідь, а також ускладнює 
реалізацію Загальнодержавної програми формування національної 
екомережі України на 2000 – 2015 роки. 
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5. Деградація системи захисних та меліоративних лісових насаджень, 
раніше підпорядкованих агропромисловому комплексу. 

Можна виділити дві групи загроз біорізноманіттю агроландшафтів: 
1) порушення просторового середовища існування, внаслідок чого 

звужуються еконіші, пошкоджуються та руйнуються біотопи; 
2) збіднення трофічної бази середовища існування, що призводить до 

зниження інтенсивності продукування екосистемами біомаси, 
трансформації структури біоценозів, трофічних ланцюгів та ін. 

Основними факторами, що спричиняють ці негативні явища, є ерозія, 
дегуміфікація, забруднення, фізико-хімічна та інші види деградації земель 
та ґрунтів; порушення оптимальної структури агроекосистем, особливо їх 
висока розораність [4]. 

Причинами техногенного забруднення агроландшафтів є 
використання у виробництві хімічних засобів, атмосферне забруднення 
техногенними речовинами, полив забрудненими водами, неналежне 
зберігання застарілих запасів хімічних речовин (добрив, засобів захисту 
рослин та ін.). 

Ведення кадастрів рослинного і тваринного світу є першим кроком  
на шляху інвентаризації біорізноманіття. Необхідним подальшим кроком у 
цьому напрямі має бути цільове фінансування наукових пошуків маркерів 
біорізноманіття на популяційному рівні та визначення популяцій, 
найкраще адаптованих, резистентних до дії антропогенних факторів для 
організації їх практичної охорони. Необхідно також розробити методичні 
підходи до створення кадастру екосистем та реалізувати це на практиці. 

Для своєчасного попередження виникнення екологічних ризиків і 
загроз необхідно використовувати дані екологічного та еколого-
геосистемних моніторингів. Така інформація є основою для аналізу 
тенденцій і прогнозу розвитку загроз біорізноманіттю, а також для 
кількісної оцінки екологічних збитків навколишньому природному 
середовищу [5]. При цьому доцільно використовувати методичний підхід, 
який ґрунтується на таких критеріях оцінки: джерела походження загрози; 
вплив загрози; можливість зменшити загрозу; комплексний критерій 
оцінки загрози, в якому інтегруються попередні критерії із застосуванням 
відповідних вагових коефіцієнтів. 

У межах України нині налічується до 1 400 міст і селищ міського 
типу, понад 28 тисяч техногенних водосховищ, близько 20 тисяч км 
залізничної мережі, десятки тисяч кілометрів нафтогазопроводів, ліній 
електромереж та ін. [6]. Висока щільність промислово-міських агломерацій 
та просторово розвинутих інженерних мереж зумовлюють високий для 
Європи рівень техногенної фрагментації території з деформацією меж та 
структури більшості ландшафтних систем, передусім геохімічних полів, 
полів водо- теплообміну, геофізичних полів та ін. 

Урбанізація та пов’язане з нею неконтрольоване використання 
ресурсів, передусім лісів, річок, морських узбереж під зони рекреації 
становить безпосередню загрозу всім складовим біорізноманіття. 
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Урбанізовані території відіграють також роль бар’єрів для існуючих 
екокоридорів, порушуючи тим самими їх цілісність. Своєю чергою це 
деформує історично утворені міграційні шляхи живих істот, що 
найбільшою мірою дається взнаки в регіонах, де навколо великих міст 
формуються промислові і агропромислові агломерації, в заплавах річок, 
навколо озер і на морських узбережжях поблизу таких агломерацій. 
Інтенсивний розвиток промислових комплексів і урбанізація територій 
супроводжується девастованістю природних ландшафтів і формуванням 
зони техногенних ландшафтно-геохімічних систем, в межах яких суттєво 
порушуються біогеохімічні кругообіги і формуються нові 
технобіогеоценози, які є відносно стійкими довготривалими сукупностями 
видів флори і фауни, девастованих ландшафтів і пов’язаних з ним фізико-
географічних умов. На таких територіях змінюється топографія рельєфу, 
його енергетичний баланс, розподіл опадів на  поверхневий і підземний 
стоки, випаровування і, загалом, кругообіги енергії, речовин та інформації. 
Характерною небезпечною рисою таких ландшафтів є їх спрощена 
структура (внаслідок втрати частини біорізноманіття), що наближає їх  до 
первинного хаосу, збільшення ентропії, збіднення біоти і погіршення умов 
існування людини. Врешті-решт відбувається консервація дії факторів 
техногенезу, внаслідок чого самовідтворення стає неможливим. 
Урбанізація стала характерною рисою нашого часу. З одного боку, вона 
поліпшила умови життя населення, а з іншого – призвела до витіснення 
природних систем штучними. Саме у великих містах відбувається 
найбільш інтенсивна взаємодія людини і природи, що призводить до 
деградації природного середовища, погіршення його якості, 
поновлювальних та відтворювальних функцій, до порушення екологічної 
рівноваги. 

В причорноморському регіоні сформувався потужний 
народногосподарський комплекс. Тут сконцентровано 75 – 80 % 
потужностей морського господарства України. Під час літнього сезону 
населення регіону збільшується у 1,5–2 рази. Загальнодоступні міські 
пляжі і рекреаційні території функціонують із навантаженням, що в 10 
разів перевищує норми. Все це є наслідком стихійного, безсистемного 
підходу до освоєння природних рекреаційних ресурсів і створює надмірне 
антропогенне навантаження на біорізноманіття регіону з усіма 
подальшими наслідками. 

Дуже часто в процесі стрімкого росту міст при створенні та 
розміщенні виробничих потужностей, освоєнні інноваційних технологій, 
визначенні умов роботи підприємств, розвитку транспортної та інженерної 
інфраструктури організація життєдіяльності населення здійснювалася без 
достатньої уваги до екологічних факторів. Хоча багато екологічних питань 
заслуговують на увагу, а деякі є найбільш пріоритетними з точки зору 
розвитку міста [8]. 

Середньостатистична людина у великому місті перебуває під 
постійним впливом багатьох факторів, більшість з яких викликає в неї стан 
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хронічного стресу [7]. Тому цільова спрямованість стратегічного плану 
сталого розвитку перш за все орієнтована на зміну міського середовища з 
метою поліпшення якості життя населення.  

Таким чином, загальний аналіз загроз біорізноманіттю свідчить про 
те, що головним серед них є суцільне вирубування лісів, рекреаційне 
навантаження, випасання худоби та витоптування нею рослин, заготівля 
біоресурсів з харчовими цілями, розорювання земель, пряме знищення 
тварин людиною, заготівля лікарської сировини, осушення лісових земель, 
викошування, випалювання трави, порушення природної структури лісу та 
густоти покриву, санітарні рубки лісу, будівництво ГЕС, ГАЕС та 
затоплювання заплав. Останніми роками великого значення набула масова 
забудова заплавних ділянок великих та середніх річок і знищення заплав 
іншими шляхами. Надзвичайно швидко, до катастрофічних масштабів, 
зростає загроза екосистемам від вселення чужорідних видів рослин і 
тварин. Потенційно високою є також загроза використання живих 
організмів із модифікованими генетичними властивостями. 
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Починаючи з конференції в Мар дель Плата (1977), першого 

десятиліття питної води (1981-1990), конференцій в Ріо-де-Жанейро та 
Дубліні (1992), Організація Об’єднаних Націй та її агентства із 
зростаючою інтенсивністю інформують населення про важке та складне 
становище із водозабезпеченням мільярдів жителів Землі. Ці зусилля 
спрямовані на стимулювання політиків та відповідних структур до дій, що 
їх повинні здійснювати уряди країн для задоволення цієї життєво важливої 
потреби населення планети. Проте вони не здатні вказати їм на практичні 
кроки, необхідні для досягнення такої мети – в цьому міжнародні зусилля 
вкрай недосконалі.  

Зростаючий рівень забруднення навколишнього середовища та 
низька якість питної води – це найбільш актуальні проблеми і для нашої 
держави. Використання неякісної води спричиняє погіршення стану 
здоров’я населення України, відсутність стабільної якості та безпечності 
харчової продукції, зниження ефективності роботи, скорочення терміну 
експлуатації технологічного обладнання тощо. Для поліпшення ситуації 
виконується багато бюджетних науково-дослідних робіт і пропонуються 
різні програми та варіанти вирішення проблеми. Проте в складній еколого-
економічній ситуації сьогодення простіше формулювати завдання та 
програми, аніж знаходити реальні шляхи вирішення проблем, що створені 
нами ж.  

Метою цієї роботи є аналіз досвіду 12-річної роботи Асоціації 
виробників водоочисної техніки і доочищеної води (АВТ), що була 
створена 1999 (Свідоцтво Міністерства юстиції України від 18 трав.1999 р. 
№ 300) у м. Одесі за підтримки обласної державної адміністрації, обласної 
санепідстанції, міського управління екобезпеки та Південного наукового 
центру НАН України для об’єднання професіоналів-виробників 
водоочисної техніки, вчених міста, фахівців санітарно-епідеміологічної 
служби та координації їх роботи для сприяння оптимізації 
водозабезпечення населення міста. Діяльність асоціації усі ці роки була 
спрямована на реалізацію положень, викладених ще у Доповіді до 
Йоганнесбурзького саміту голів держав світу «Без води немає 
майбутнього» ("No Water – No Future: A Water Focus For Johannesburg", 
2002 р.), а саме:  
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1) «створити мережу взаємопов’язаних структур, що включає 
інформаційні системи, центри технологій та установи для поширення 
знань та передачі сучасних знань та технологій в інші регіони»;  

2) «встановити партнерські відносини між державним та приватним 
секторами, громадськими організаціями з метою розробки та поширення 
сучасних технологій водопідготовки та знань з питань санітарії в 
установах і серед мешканців поселень для досягнення цілей Декларації 
тисячоліття (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.)». Адже ресурси, що насправді 
необхідні для поліпшення водозабезпечення населення, можна розділити 
всього на 2 типи: перший – це наявність фінансування та технологій, 
спроможних вирішувати завдання, і другий – це «вміння» та досвід, 
необхідні для виконання запланованих завдань, і наявність тих, хто 
потребує ці знання і буде ними користуватися. 

Основними завданнями (їх розробку члени АВТ, першого в Україні 
об’єднання фахівців різного профілю, що професійно займаються 
проблемами оптимізації водозабезпечення населення, вважали доцільним) 
було:  

1) проведення єдиної політики (технічної, технологічної та цінової) 
при створенні водоочисної техніки, координація зусиль виробників 
водоочисної техніки та реалізаторів чистої води в місті для сприяння 
поліпшенню забезпечення населення питною водою;  

2) підтримка вітчизняних виробників водоочисної техніки;  
3) розробка санітарно-гігієнічної регламентації вимог до 

виробництва та реалізації додатково очищеної та бутильованої питної 
води; 

4) інформаційне забезпечення вітчизняних фахівців та населення 
щодо взаємозв’язку якості води і здоров’я, проблем питного 
водопостачання та шляхів його оптимізації в країнах світу. 

Безперечним досягненням АВТ, що дістало позитивну оцінку 
населення та державних структур, стали розробка у 2000 р. та реалізація у 
наступні роки одеської міської програми раціонального використання 
питної води та поліпшення водопостачання населення «Чиста вода» на 
період 2001-2006 рр. (затверджена рішенням Одеської міської ради 
№ 2142-ХХIII від 17.04.2001 р.). В основу програми було покладено 
Концепцію оптимізації водозабезпечення населення шляхом використання 
додаткового очищення водопровідної води [1-4], суть якої полягала у 
наступному:  

1) воду, що надходить населенню системою централізованого 
господарсько-питного водопостачання, слід поділити на воду для пиття та 
приготування їжі та воду для побутових потреб;  

2) вода, що використовується населенням для пиття та приготування 
їжі, має бути піддана додатковій очистці («приготуванню») у місцях, що 
максимально наближені до користувачів цієї води (до споживачів). Для 
цього в мікрорайонах з мало- та одноповерховими будівлями мають бути 
створені локальні системи (павільйони, кіоски), де здійснюють 
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доочищення водопровідної води та розлив води питної якості у посуд 
споживачів, тоді як багатоповерхові будинки слід обладнати локальними 
системами доочищення водопровідної води («третій кран» на кухні);  

3) за такою самою схемою має бути забезпечене питною водою 
сільське населення;  

4) локальними системами додаткового очищення водопровідної води 
слід обладнати лікувально-профілактичні, оздоровчі, дитячі дошкільні та 
інші навчальні заклади, школи, готелі, ресторани, будівлі, де розміщені 
установи та фірми, заклади громадського харчування тощо.  

Для втілення цієї Концепції та програми «Чиста вода» (2001-2006 ) 
надзвичайно важливе значення мала творча співпраця членів АВТ із 
фахівцями Одеської обласної та міської санітарно-епідеміологічних служб, 
з науково-дослідними інститутами Південного наукового центру НАН 
України. З їх ініціативи та за їхньої активної участі були напрацьовані та 
вдосконалювалися протягом 12 років регіональні нормативно-методичні 
документи для виробників та фахівців з експлуатації систем додаткового 
очищення води, для виробництва та реалізації бутильованих питних вод, 
використання сучасних методів та реагентів для хімічного, фізичного і 
біологічного методів знезаражування обладнання для водопідготовки та  
питної води (частину з них затвердило МОЗ України як державні 
документи, проте більша частина «лежить» у МОЗ уже понад 5 років).  

Позитивна оцінка населенням впровадження у місті пунктів з 
реалізації додатково очищеної води, а також об’єктивні дані досліджень 
показників якості доочищеної питної води в цих пунктах, в лікувально-
профілактичних та дошкільних закладах неодноразово підтверджені 
даними щодо захворюваності, зокрема дітей, які відвідують такі дошкільні 
заклади. Так, за даними міської СЕС, у 2009 р. з 423 проб водопровідної 
води, що були відібрані для вірусологічних досліджень у місті, у 38 пробах 
виявлені антигени вірусу гепатиту А та ротавірусів (9 %). У 2010 р. 
щомісяця позитивні результати таких досліджень становили 3-9 %, а 
епідемічна ситуація щодо захворюваності кишковою групою інфекцій 
навіть погіршилася: захворюваність гострими кишковими інфекціями 
серед дітей, що відвідують дитячі дошкільні заклади, зросла майже в 5 
разів. Проведений ретельний порівняльний аналіз результатів 
вірусологічних досліджень водопровідної та додатково очищеної води з 
даними щодо захворюваності дітей показав, що жодного разу антигени 
вірусу гепатиту А та ротавіруси не були виділені з додатково очищеної 
води (за наявності їх у водопровідній воді, що надходила на очищення), а в 
дитячих садках, що обладнані системами додаткового очищення води, діти 
не хворіли гострими кишковими інфекціями. 

Члени АВТ в останні роки розробили, всебічно дослідили та 
впровадили понад 10 типів оригінальних конструкцій водоочисних 
пристроїв, своєрідних міні-заводів, що успішно функціонують у нашому 
місті, в Нікополі, Кіровограді, Херсоні, Донецьку та ін. Надійність 
створеної водоочисної техніки, правильність прийнятих технологічних та 
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конструкторських рішень, оригінальність яких підтверджена 6 патентами 
на нові зразки водоочисного обладнання, та досвід експлуатації в місті 
понад 100 пунктів, де реалізують додатково очищену воду, 70 пристроїв 
для додаткового очищення води в школах, лікувально-профілактичних та 
дошкільних закладах; 14 бюветних комплексів та 5 багатоповерхових 
будинків, обладнаних локальними системами доочищення водопровідної 
води, підтверджують правильність зробленого членами АВТ вибору та, 
найголовніше, реальну можливість вже сьогодні поліпшити забезпечення 
населення міста питною водою.  

Подальшим розвитком напрацювань фахівців АВТ стали активна 
участь у розробці регіональної програми «Питна вода Одеської області» на 
2010-2013 рр. і період до 2020 р.» (затверджена Одеською обласною радою 
10 вересня 2010 р., №1170-V) та міської програми «Чиста питна вода дітям 
Одеси на 2011-2014 рр.». Ця програма повинна включати, як сплановано 
управлінням екологічної безпеки Одеської міської ради, виконання таких 
основних завдань:  

1) встановлення пристроїв для доочищення водопровідної води в 
школах та дошкільних закладах міста (щороку – 50);  

2) технічне обслуговування фахівцями сервісної служби АВТ вже 
існуючої мережі апаратів доочищення питної води в дитячих та 
лікувальних закладах міста з метою їх належного функціонування;  

3) одержання заявок від управління освіти та науки Одеської міської 
ради або безпосередньо від міських шкіл та дошкільних закладів щодо 
поліпшення забезпечення питною водою дітей;  

4) негайне реагування на відповідні скарги осіб щодо появи у школах 
та дошкільних закладах інфекційних хвороб, спричинених неякісною 
питною водою. Виконання передбачених програмою заходів дасть змогу 
забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного 
водопостачання у школах і дошкільних закладах: підвищити рівень якості 
послуг, що надаються школам та дошкільним закладам з питного 
водопостачання та водовідведення; забезпечити школи та дошкільні 
заклади питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих 
нормативів питного водопостачання; поліпшити санітарно-епідеміологічну 
ситуацію та знизити показники захворюваності серед дітей, викликаної 
вживанням неякісної питної води. Після завершення дії програми, 
починаючи с 2015 р., на балансі управління екологічної безпеки Одеської 
міської ради буде 288 пристроїв доочищення питної води в дитячих і 
лікувальних закладах міста. 

Вважаючи надважливим завданням своєчасне та об’єктивне 
інформаційне забезпечення фахівців та населення з проблем питного 
водопостачання та шляхів його вирішення у країнах світу, Асоціація з 
1999 р. випускає «Інформаційний бюлетень АВТ» [5], добре відомий 
спеціалістам в Україні та за її межами – в Росії, Казахстані, Киргизії, 
Латвії, Молдавії, Польщі. В ньому друкуються оригінальні статті членів 
АВТ та інших вітчизняних і закордонних фахівців з актуальних нині 
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питань якості води (питної, бутильованої), водопідготовки та 
водопостачання, висвітлюються та обговорюються проекти нормативних 
документів, рекомендації, що розроблені в Україні, Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я, Комісією Codex Alimentarius, іншими 
професійними об’єднаннями «водників» (IWA, AWWA, IBWA, EBWA, 
WE та ін.). Безумовно, значна увага приділяється практичній діяльності 
членів АВТ в інших регіонах України. 

З 2000 р. Асоціація є колективним членом МАНЕБ (Міжнародної 
академії наук екології та безпеки життєдіяльності – асоційованого члена 
Департаменту публічної інформації та неурядових організацій ООН 
(DP/NGO UN)) та бере активну участь у її роботі та засіданнях, у роботі 
міжнародних форумів та конгресів, присвячених проблемам оптимізації 
водозабезпечення. 

Таким чином, у регіоні успішно апробована система управління  
оптимізацією якості питної води, що включає багаторічну плідну 
взаємодію і співпрацю громадського об’єднання, державного та 
приватного секторів. Така система управління дістала позитивну оцінку 
населення, сприяє впровадженню новітніх технологій у практику 
сьогодення, підтримує вітчизняних виробників водоочисної техніки, 
виконує важливу інформаційну роботу та допомагає вихованню у 
населення культури використання води.  
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Ю.С. Романов  
Одесский национальный университет  

им. И.И. Мечникова  
 

К ВОПРОСУ ОБ ОХРАНЕ КОСМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
Освоение космического пространства земной цивилизацией привело 

к его загрязнению результатами антропогенной деятельности 
человечества. Такое воздействие, вообще говоря, началось значительно 
раньше – со времени запусков первых ракетных систем в ближайшем к 
Земле космическом пространстве. Особую опасность представляет 
милитаризация Космоса. Это обстоятельство требует четкой нормативной 
деталировки и определения непосредственных пространственных земных 
и космических границ. В любом случае необходимо перейти к 
рассмотрению космического пространства и Земли как единого целого 
окружающей природной среды. 

В настоящее время взаимодействие космического пространства с 
условиями на Земле связано как с природными факторами (солнечной 
активностью, космической плазмой, пылевым веществом, каменными, 
железо-никелиевыми и другими объектами естественного происхождения), 
так и с техногенными воздействиями земной цивилизации, включая 
ракетное топливо, военными действиями на Земле, несколькими сотнями 
тысяч различных деталей, связанных с освоением космического 
пространства (оценка количества деталей зависит от выбранного критерия 
размеров), с запусками межзвездных и межпланетных аппаратов, активных 
и пассивных геостационарных и ближайших спутников Земли, отдельными 
фрагментами космических аппаратов, бытовых и промышленных отходов 
с космических станций и т.д. Время нахождения объектов на орбитах 
зависит от многих параметров: от условий управления, расстояния от 
поверхности Земли, их формы, размеров, ориентации, плотности, веса и 
других. В конечном счете, как правило, часть из них сгорает в атмосфере 
Земли, превращаясь в другие виды загрязнений, или достигает ее 
поверхности, что зависит также от скорости и угла входа в атмосферу. 

Сразу после запуска первых спутников Земли появилась идея 
создания условий для вроде бы благоприятного прохождения радиоволн в 
атмосфере за счет запуска нескольких миллионов иголок на орбиту вокруг 
Земли и создания из них дополнительного отражающегося слоя. 
Международный Астрономический Союз выступил категорически против 
проведения такого эксперимента. Это один из наглядных примеров 
попыток опасной деятельности земной цивилизации. В то же время 
освоение космического пространства оказывает серьезное воздействие на 
экологические, медицинские и социально-экономические условия развития 
земной цивилизации. Хотя такая деятельность часто приводит к 
негативным последствиям в результате возникающих загрязнений в виде 
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отдельных фрагментов ракет, спутников, аппаратуры, инструментов, 
бытовых и промышленных отходов, осколков от столкновений 
искусственных и естественных фрагментов, токсичных и радиоактивных 
веществ, в результате изменений энергетических параметров атмосферы, 
климатических условий, нарушений состояния ионизационных слоев и 
даже воздействия на поверхность Земли. К сожалению, существующие 
международные и национальные соглашения, нормативы и законы не 
обеспечивают защиты от экологического загрязнения космического 
пространства. Поэтому есть необходимость в разработке международных 
и, на их основе, национальных нормативов и законов с целью 
предотвращения и недопущения негативных последствий от загрязнения 
космического пространства как части окружающей природной среды 
Земли и обеспечения безопасности космических полетов в будущем. 

В данном материале не ставится задача дать формулировки 
требований и соглашений нормативам и законам по предотвращению и 
утилизации загрязнений космического пространства, контролю запусков и 
эксплуатации отдельных космических аппаратов. Это задача специальной 
международной комиссии специалистов по их разработке, инициатором 
создания которой совместно с другими странами может быть Украина как 
одна из космических держав. По-видимому, в конечном счете, должно 
быть разработано и утверждено Международное Космическое право с 
учетом экологических требований. В любом случае должен быть 
обеспечен мониторинг запусков и деятельности активных и пассивных 
космических объектов с одной стороны и с другой – мониторинг ситуации 
на поверхности Земли и в ее атмосфере из Космоса, проведение 
международных экспертиз и оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) космических проектов. 

Для обеспечения будущей деятельности земной цивилизации в 
Космосе следует определить условия использования других планет, Луны, 
астероидов, комет, звездных систем, обеспечения межпланетных полетов, 
прекратить незаконные частные продажи отдельных звезд, участков на 
Луне и других планетах. 

В качестве примера срочного решения можно назвать проблемы по 
допустимости сжигания загрязнений в атмосфере Земли, чрезвычайно 
сложную проблему сбора и утилизации космического мусора на орбитах 
вокруг Земли, допустимости сжигания его на Солнце. 

Все это требует детального изучения ситуации, срочной разработки 
защиты нормативов и на первом этапе – объявления моратория на 
выполнение некоторых работ в космическом пространстве. Такой подход 
даст возможность обеспечить ответственность и предотвратить угрозы 
негативного воздействия на существование земной цивилизации.  
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Международная кадровая академия 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ  НА ГРАНИ  КАТАСТРОФЫ 

 
Нас уже не 52 и не 46, как посчитали статистики. Потеря 6 

миллионов людей говорит о том, что за годы независимости прошел еще 
один геноцид украинского народа. И этот геноцид в полной мере можно 
назвать экологическим. Если сравнить смертность в 30-х годах прошлого 
века, то можно увидеть, что сейчас происходит то же самое, только в 
другой форме. Так, во время голодомора умерло 4,6 млн человек, считая и 
неродившихся людей, эксперты выходят на число 10 миллионов. А за 
последнее десятилетие население Украины уменьшилось на 10 млн, и если 
учитывать, что украинцы живут на 20 лет меньше, чем европейцы, это 
означает, что каждый четвертый умирает при рождении.  

Одесская областная организация Партии зеленых Украины собрала 
крайне острые экологические проблемы почти по всем областям Украины 
и отправила запросы в Генеральную прокуратуру Украины, Совет 
Национальной безопасности Украины, комитеты Верховной Рады 
Украины, Министерство здравоохранения. Получены исчерпывающие 
ответы от Министерства охраны окружающей природной среды на 47 
страницах, но уверенности в том, что завтра Украина станет экологически 
чистой страной, у нас не возникло.  

Не буду гадать о том, когда умрет последний житель в Украине от 
существующей экологии, приведу лишь несколько примеров по Одесской 
области. В п.г.т. Затишье, Ширяевского района, нашей области, уже 
который год людей убеждают, что они могут жить спокойно, что опасные 
пестициды будут вывезены. Но, к сожалению, годы проходят, а отрава 
остается. На школьных построениях в этом селе дети продолжают падать в 
обморок, у сотни жителей больны верхние дыхательные пути, у десятков – 
кожные заболевания, а 106 человек уже умерло, и нескольким деткам 
поставлен диагноз – онкозаболевание. А ведь в области еще сотни 
складских помещений, где хранятся опасные пестициды, находятся в 
неудовлетворительном состоянии, и каждый объект, по словам министра 
экологии, является потенциально опасным для людей.  

В п.г.т. Краснознаменка и п.г.т. Радостное, Одесской области, уже 
умерло 73 человека. Детки в школе, по словам школьного врача, не в 
состоянии выполнять школьную программу по физической подготовке. И 
это все при том, что эти страшные показатели не отражают 
действительности в полном объеме. Ведь не все жители этих сел прошли 
медицинское освидетельствование.  
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Чем мы дышим и что мы пьем? Из года в год Приднестровье 
сбрасывает тонны канализационных стоков почти перед забором воды для 
Одессы. Станция «Днестр» – одна из самых старых в Украине и обладает 
низкими барьерными функциями. Системы городских сетей находятся в 
аварийном состоянии. Сама днестровская вода очень загрязнена. Железо, 
кадмий, марганец постоянно находятся на уровне предельно допустимых 
концентраций. Бактериологические показатели не отвечают нормативам в 
30-40% исследованных проб. Возбудители инфекционных заболеваний 
выделены в 0,9% проб. Вирусологическими исследованиями в 1,5-18% 
проб установлено наличие в питьевой воде вирусов гепатита А, рота- и 
энтеровирусов. Как основное средство против бактериального загрязнения 
используется хлорирование воды, что приводит к ухудшению химического 
состава воды и ее органолептических качеств. Кроме того, система 
водоподготовки в Одессе не соответствует европейским стандартам.  
Доставка воды до потребителя – еще одно важное испытание для всей 
системы водоснабжения. Долгий путь днестровской воды через дырявые 
сети трубопровода, увы, не делает ее чище и прозрачней. Из-за аварийного 
состояния водопроводных сетей возникает вторичное загрязнение 
питьевой воды в трубопроводах. Поэтому, кроме основной обработки, вода 
дополнительно хлорируется на 7 водонасосных станциях города. 
Избыточное хлорирование – вот одна из главнейших проблем одесской 
воды. Рост онкологических заболеваний экологи и врачи связывают 
непосредственно с этим фактором. Гипохлорит кальция содержит примеси 
взвешенных частиц, представляющих собой гидроокись кальция, карбонат 
кальция, окись кремния, окись магния, незначительное количество 
полуторных окислов. В результате хлорирования образуются 
хлорорганические соединения, т.е. обыкновенные канцерогены, летучие 
углеводородные соединения. В то же время известно, что воздействие на 
организм любых вредных веществ, системное химическое и экологическое 
влияния способствуют процессу перерождения здоровых клеток. 
Особенность хлора в том, что он легко впитывается даже через кожу. 
Кроме того, в результате исследований, проведенных экологами, в 
питьевой воде выявлены хлорустойчивые штаммы болезнетворных 
бактерий, которые рекультивируют после обработки, в том числе условно-
патогенная синегнойная палочка, обнаружение которой является 
критерием санитарно - эпидемиологического неблагополучия. Так же 
невосприимчивы к хлору вирусы гепатита А и ротавирусы. До 75 % 
водопроводных труб также давно пришли в негодность по старости. 
Питьевая вода, по оценкам санитарных врачей, не соответствует 
нормативам. Ее необходимо кипятить, отстаивать и пить только в течение 
часа, а потом в ней уже могут появляться болезнетворные микробы. По 
информации руководства г. Вилково, 5 760 семей известной "украинской 
Венеции" используют воду для питья из Дуная – в прямом смысле, 
бактериологической помойки Европы. Туристы, побывавшие там, 
рассказывают не о красоте этих мест, а о бедах, которые испытывают 
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здешние жители, страдая от кишечно-желудочных заболеваний. 
Исключение составляет разве что г. Рени, где, несмотря на изношенность 
водопровода, питьевая вода из артезианских источников остается 
исключительно высокого качества. Но о таком "божьем даре" даже жители 
благополучных районов могут только мечтать. 

Состояние атмосферной среды сродни воздуху в Донецкой области, 
в шахтерской Макеевке. Одесса находится на третьем месте в Украине по 
загрязненности воздуха. А мы еще говорим: Одесса – жемчужина у моря. 
По оценке министра экологии, в 2009 г. в воздушный бассейн Одесской 
области было сброшено 25,8 тысяч тонн вредных веществ. Выбросы на 
одного человека составляют 10,8 кг, 80 % вредных для организма веществ 
выбрасывает автотранспорт. Почему бы в государстве не разработать 
программу внедрения экологичного транспорта, не перевести людские 
потоки по городу с автомобильных маршруток на перевозки трамвайные ? 
Еще одна проблема – утилизация бытовых отходов, неорганизованный 
сброс которых делает непригодными к использованию десятки гектаров 
плодородных земель. Из 600 одесских свалок лишь треть 
«зарегистрированы», на остальных не соблюдаются даже элементарные 
правила экологической безопасности. Мусор продолжают складировать 
даже в отработанных карьерах цементного завода на территории 22,5 
гектара. В радиусе 60 километров от Одессы нет места, где можно 
организовать новую свалку. В целом по стране уже накопилось 30 млрд 
тонн отходов или примерно 50 тысяч тонн на один квадратный километр 
территории; 600 тонн на каждого жителя Украины. Это самый высокий 
показатель в мире. При этом в специально оборудованных хранилищах 
находится полтора миллиарда тонн токсичных отходов, из них 28 млн тонн 
– особо опасных. Органы прокуратуры выявили на Украине пять тысяч 
складов пестицидов и химикатов, которые хранятся в помещениях, 
совершенно не приспособленных для этих целей. Необходимы 
предприятия по переработке отходов, а чтобы их построить, нужны 
средства. В Одессе начинали строить такой завод, но на его строительство 
требовалось, по меньшей мере 300 млн долларов. Денег не нашлось, и 
начатое строительство заморозили, неизвестно на какой срок. 

Сложная социально-экологическая проблема для жителей сельских 
районов – зима. Нет денег и, как следствие, нечем топить и согревать 
жилище, готовить пищу. Не имея возможности приобретать уголь для 
отопления домов, люди находят выход из положения в нелегальной 
вырубке рощ и посадок. 

Тает также курортно-рекреационный и туристический потенциал 
нашей области. По экологическим причинам ежегодно большинство 
пляжей приходится объявлять закрытыми для купания. С ограниченным 
въездом туристов и отдыхающих повышается степень упущенной выгоды 
от неиспользованного сервиса.  

Несколько слов о состоянии воды в Черном море. Из справки за 
подписью министра экологии: «…ТОВ «Инфокс» филиал 
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«Инфоксводоканал», которая ежегодно осуществляет сброс недостаточно 
очищенных вод в объеме около 70-80 млн м3». Комментарии не нужны! 
Вот в чем купаются люди и после чего заполняют Одесскую областную 
инфекционную больницу. 

Все помнят беду, произошедшую во Львовской области, ее можно 
считать закономерной на Украинской железной дороге. Нам не раз 
показывали это ЧП. Но мы не слышали о дополнительных мерах по 
предупреждению подобных случаев. Хочу заметить, что и мы, одесситы, 
не застрахованы от подобных случаев. Есть засекреченная тема по провозу 
радиоактивных отходов из Болгарии через нашу область : из Измаила до 
Котовска и затем в Россию. Когда и как ходят ядерные эшелоны, никому 
не известно, и нет, видимо, никаких гарантий по поводу их неопасности. 
Нам боятся сказать, что все нормально, что дополнительные меры 
приняты, груз надежно упакован. Несколько лет назад подобный состав с 
радиоактивными отходами чуть не потерпел аварию, правда, уже за 
пределами Украины. Как ходят железнодорожные составы, мы уже 
поняли. А теперь хотим знать от соответствующих должностных лиц, как 
они собираются обезопасить нас от радиоактивных отходов.  

На территории Одесской области расположено около 450 
потенциально опасных предприятий. Мало кто знает, что предприятия 
выплачивают значительные суммы денег во всевозможные 
природоохранные фонды. Деньги уходят в центр, и мы не имеем 
возможности получить обратно средства, необходимые для решения таких 
насущных для Одессы проблем, как реконструкция станций биологической 
очистки «Северная» и «Южная». Так пусть бы эти деньги направляли  на 
оздоровление людей, которые еще не скоро смогут покинуть свои дома в 
районе цементного завода, городских свалок и переселиться в безопасные 
районы. 

Кричащие экологические проблемы есть и в других областях 
Украины. Вот примеры наиболее резонансных экологических проблем и 
негативного воздействия деятельности предприятий на окружающую 
среду в региональном плане. 

Винницкая область: Винницкий полигон твердых бытовых отходов, 
могильник ядохимикатов в Шаргородском районе. 

Волынская область : критическое состояние озер в области, а также 
на всей территории Шацкого национального парка.  

Днепропетровская область: проблемы длительного хранения отходов 
твердого ракетного топлива на ГП "Непроизводственное объединение»  
(НПО), «Пункте хранения химических средств» (ПХЗ); загрязнение в 
результате хранения радиоактивных отходов на Приднепровском 
химическом заводе (г. Днепродзержинск); загрязнение водоемов  
сточными водами. 

Донецкая область: загрязнение Азовского моря в результате 
деятельности металлургического комбината "Азовсталь", хранения 
токсичных химических и взрывчатых веществ на территории региона.  
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Запорожская область: загрязнение промышленными выбросами из 
более чем 200 предприятий почти всех секторов производства; в пробах 
молока и речной воды обнаружены возбудители кишечных заболеваний. 

Ивано-Франковская область: бесконтрольная вырубка лесов в 
Прикарпатском регионе приводит к катастрофическим наводнениям.  

Закарпатье: хранение опасных веществ, оставшихся от предприятий, 
которые обанкротились или фактически не работают. 

Кировоградская область: добыча урановой руды в границах города 
Кировограда, вблизи жилых районов.  

AРК: проблема водоснабжения и качества воды на полуострове; 
строительство угольного терминала в Севастополе.  

Луганская область: проблема водоснабжения и качества воды: 
бесконтрольная вырубка леса. 

Николаевская область: низкие характеристики гидрокомплекса, 
низкое качество питьевой воды; накопление устаревших и ограниченного 
использования пестицидов и агрохимикатов; влияние предприятий на 
экзогенные процессы в регионе (оползни и наводнения).  

Полтавская область: загрязнение подземных вод и почвы из-за 
сброса нефти и фенолов нефтяной компанией НПЗ "УКРНАФТА"; 
переполнение свалки твердых отходов.  

Сумская область: накопление устаревших ХЗЗР и пестицидов; 
наличие стихийных мусорных свалок и отсутствие узаконенных полигонов 
для отходов в этом регионе; загрязнение грунтовых вод и почвы 
предприятиями нефте- и газодобывающего комплекса в трех районах 
региона. 

Харьковская область: загрязнение атмосферного воздуха в городе 
Харькове, низкое качество питьевой воды, вырубка зеленых насаждений в 
Харькове.  

Херсонская область: деградация земли вследствие водной и ветровой 
эрозии, вторичное засоление и oсолонцевание; снижение продуктивности 
сельскохозяйственных угодий; затопление земель и населенных пунктов, 
особенно в южных районах; берегоэрозийные процессы (Каховское 
водохранилище, р. Днепр, Черное и Азовское моря).  

Хмельницкая область: загрязнение от ХАЭС, строительство 3-го и 
4-го энергоблоков, радиоактивное загрязнение; недостаточное 
водоснабжение г.Хмельницкого; бесконтрольная вырубка лесов.  

Черкасская область: стихийная застройка прибрежной зоны р. Днепр, 
загрязнение больших и малых рек области опасными отходами; 
загрязнение окружающей среды предприятиями химической, пищевой и 
деревообрабатывающей промышленности; вырубка зеленых насаждений. 

Черниговская область: сбросы промышленных отходов в малые реки 
и р. Десна, проблемы длительного хранения отходов и пестицидов, ХЗЗР; 
продолжение эксплуатации полигона твердых отходов в Чернигове. 
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Черновицкая область: ухудшение плодородия почвы, оползни, 
загрязнение водных объектов сточными водами, проблема размещения и 
утилизации отходов.  

Угрожающей здоровью людей и окружающей среде остается 
деятельность военно-промышленного комплекса страны в той части, в 
которой он превратился в фактические руины (об успешных предприятиях 
ВПК и воинских частях, обеспеченных всем необходимым, мы не 
говорим). До сих пор Украина чрезмерно «напичкана» объектами 
«оборонки», практически оставшимися бесхозными после развала СССР. 
Военные базы, представляющие угрозу для безопасности и жизни людей, 
есть практически в каждой области, но главные источники повышенной 
опасности находятся в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-
Франковской, Львовской, Харьковской, Киевской и Одесской областях. На 
этих базах хранится в общей сложности 16,7 тысяч тонн меланжа – в 
высшей степени токсичного окислителя, который добавляли к ракетному 
топливу. На складах Министерства обороны этот окислитель значится под 
маркой АК-20К. Он представляет собой концентрированную азотную 
кислоту (легколетучее соединение красного или желтого цвета). Даже 
незначительное попадание меланжа в атмосферу может привести к 
серьезным и необратимым последствиям для живого организма. Поскольку 
его предельно допустимая концентрация - 0,005 мг/л, всего несколько 
вдохов паров меланжа могут оказаться пагубными для организма. 
Пребывание в облаке меланжа без костюма химзащиты – гарантированный 
летальный исход. Прямой контакт с меланжем или вдыхание паров ведет к 
сильным ожогам кожи, слизистых оболочек, дыхательной системы 
(легочный отек) и глаз. 

По оценкам экспертов, резервуары для хранения компонентов 
ракетного топлива износились практически на 95%. Ситуацию усугубляет  
то, что эти объекты находятся в непосредственной близости к населенным 
пунктам. И эти жилые массивы рискуют стать «братской могилой». 
Приведу список этих жилых массивов, поскольку этот список  – 
открытый :  

Белая Церковь. Техническая территория склада находится 
непосредственно в черте города. 1 500 тонн меланжа. Резервуары приняты 
в эксплуатацию от двадцати до тридцати пяти лет назад. 

Радехов, Львовской области. За три километра от города – 3 400 
тонн меланжа. 

Ценжев, Ивано-Франковской области. В одном километре от 
Ценжева (и двенадцати километрах от Ивано-Франковска) – 2 300 тонн 
меланжа. 

Калиновка, Винницкой области. В шести километрах от станции 
Калиновка, трехстах метрах от станции Сальницкая, в двух километрах от 
села Дорожное – 1 000 тонн меланжа. 

Любашевка, Одесской области. В четырех километрах от станции 
Любашевка – 2 400 тонн меланжа. 
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Баловное, Николаевской области. В двух километрах от станции 
Баловное, вблизи села Константиновка (чуть западнее протекает Южный 
Буг) склад вплотную окружен пахотными землями. 900 тонн меланжа. 

Соленое озеро, АРК. В полутора километрах от населенного пункта 
Соленое озеро, Джанкойского района (в пяти километрах от озера Сиваш) 
– 2 600 тонн меланжа. 

Шевченково, Харьковской области. На расстоянии трех-пяти 
километров расположены села Первомайское, Боровское, Волосская 
Балаклея, Максимовка, Александровка – 2 500 тонн меланжа.  

Жители городов и сел, вблизи которых расположены склады 
меланжа, даже не догадываются, что токсичные яды попадают в атмосферу 
и грунт. С людьми не проводят занятий по гражданской обороне. Власти 
вообще никак не исследуют состояния здоровья населения на предмет 
возможного поражения людей парами меланжа. Они не только 
замалчивают факты, но и не принимают соответствующих мер. По поводу 
утилизации компонентов жидкого ракетного топлива, ракет и боеприпасов 
директор Департамента Минобороны А. Сосновский заявил (если случится 
беда с хранением меланжа): «При самых пессимистических раскладах 
токсичное облако, которое может образоваться при пожаре, накроет 
90 процентов территории… Украины. Таким образом, будет нанесен 
непоправимый вред не только окружающей среде, но и здоровью людей. 
Да и резервуары могут дать течь, что приведет к попаданию в грунтовые 
воды токсинов. В любом случае получается, что катастрофы не миновать». 

Мы хорошо помним ЧП, случившееся в начале «нулевых» в селах 
Болеславчик, Чусово-1, Чусово-2, Подгорье и Мичурино, Первомайского 
района, Николаевской области. Тогда часть области была объявлена зоной 
экологического бедствия. Массовая токсикодермия поразила сотни 
человек, в том числе почти 200 детей. В пробах почвы, взятых возле 
траншеи с отходами военной техники в селе Болеславчик, были 
обнаружены продукты распада компонентов ракетного топлива. Эти же 
вещества были обнаружены в грунтовых водах, колодезной воде и почве в 
районе Болеславчика и ряда других сел. Предельно допустимые 
концентрации этих веществ, простите за тавтологию, вообще не 
допустимы. Здесь безопасный уровень был превышен в 50 раз! Наиболее 
вероятной причиной заболевания токсикодермией жителей Николаевской 
области Минздрав назвал попадание в окружающую среду этих самых 
отходов военных объектов. Иными словами, заключение было сделано. Но 
за этим ровно ничего не последовало. Но и это далеко не все. В этом году 
газета «Единая Одесса» 14 апреля опубликовала материал, в котором 
приведена информация о том, что Украина до сих пор обладает боевыми 
отравляющими веществами. Семь тонн зарина и одна тонна VХ газа, в 
нарушение всех международных конвенций, хранятся на складах ВЧ 
А/0312 Минобороны в Полтавской области – в старых, оставшихся со 
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времен СССР складах войсковой части! В каком состоянии эти склады, 
говорить не приходится. 

На территории Украины – 184 склада боеприпасов, где находится 
около 2,5 млн тонн взрывчатых веществ и боеприпасов, из них около 1,5 
млн тонн подлежат утилизации. Есть также четыре места захоронения 
радиоактивных веществ. Переполненные снарядами арсеналы уже не раз 
создавали серьезные проблемы не только военному ведомству, но и 
населению страны. 6 мая 2004 года на военных складах возле 
Новобогдановки (Запорожская область) возник пожар с последующей 
детонацией боеприпасов. Снаряды взрывались почти неделю. Из 
хранившихся на складах 4800 условных вагонов боеприпасов было 
уничтожено 900 (по другой информации, прозвучавшей в Верховной Раде, 
в Новобогдановке находилось 9 тысяч вагонов с боеприпасами и 
оружием). И опять, выводы были сделаны, но реальных действий властей 
по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей не последовало. 
Как у нас хранятся боеприпасы – факты говорят сами за себя. Так, вблизи 
города Лозовая, Харьковской области, на территории воинской части 
А/0829 произошел пожар на складах с боеприпасами. На территории 
открытых складов боеприпасов хранилось 90 тысяч тонн снарядов, 
80-миллиметровых мин, 150-миллиметровых реактивных снарядов. 
Артиллерийских складов такого масштаба, как вблизи Лозовой, 
Харьковской области, у нас огромное число. Все они размещены 
неподалеку от областных центров, вблизи железных дорог, газо- и 
нефтепроводов. Потенциальная Новобогдановка есть, практически, в 
каждой области. Есть она и в Одесской области: в поселке Беленькое, 
Белгород - Днестровского района, хранится более 20 тысяч боеприпасов. 
Еще один факт. В Чернобыльскую зону недавно было завезено 16 
кубометров военных радиоактивных отходов с бывшего Макаровского 
полигона, где проводились военные учения. Сделали все тихо и незаметно, 
но вопросы возникли сами собой, и ответ на них не получен. Главный 
вопрос состоит в следующем: если с полигона вывезли радиоактивные 
отходы, стало быть, там применялись опасные средства – как повлияло их 
применение на данной территории на здоровье людей? Увы, это осталось 
тайной. Сегодня, по оценкам специалистов, на одного жителя Украины 
приходится около 2,4 кубометра радиоактивных отходов, которые до сих 
пор остаются фактически в неконтролируемом виде. 

Еще один факт: во многих воинских частях не придерживаются 
правил защиты гражданского населения от губительного 
электромагнитного влияния и высокочастотных излучений от мощных 
радиолокационных станций. 

Есть опасность и от наследия уже далекого прошлого – Великой 
Отечественной войны. Черноморский Флот в свое время затопил часть 
устаревших боевых и отравляющих веществ в бухтах Севастополя и ряда 
других портов Украины. Так, по свидетельствам ученых Севастопольского 
национального университета ядерной энергии и промышленности, на дне 
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Черного моря затоплено 1 150 кораблей, большая часть которых находится 
на континентальном шельфе прибережной зоны. Как утверждают 
специалисты, ориентировочная суммарная масса боезапаса на всех 
затонувших кораблях превышает 20 тысяч тонн, а остатки топлива в их 
цистернах и отсеках составляют около 100 тысяч тонн. Самое неприятное 
то, что захоронение боеприпасов и химических веществ производилось без 
привязки к местности, а в послевоенное время боеприпасы отправлялись 
на дно моря по мере их старения. Что произойдет в результате 
разгерметизации бочек с химическими веществами – можно только гадать.  

Можно перечислять еще сотни экологических проблем Украины, и 
для их решения нужна не только политическая воля, а и практическое 
решение, необходимо создать систему ответственности за вред, 
нанесенный окружающей среде. Нарушил экологию – заплати. Ведь не зря 
в одной из стран Ближнего Востока за нарушения экологии предусмотрена 
смертная казнь. А в нашей Украине Природу видимо приговорили к 
смертной казни. Сегодня Украине необходима новая философия 
гармоничного сосуществования человека и природы. Это же записано и в 
соответствующем разделе Конституции: «Человек, его жизнь и здоровье, 
честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в 
Украине наивысшей социальной ценностью». Однако что стоит за этими 
словами: реальное действие или это простая декларация? Государству 
необходимо решить раз и навсегда: для устойчивого развития страны на 
решение экологических проблем в бюджете должны быть выделены хотя 
бы 10%. 

Экологическая безопасность – основа национальной и 
международной безопасности. Поэтому при принятии политических и 
экономических решений необходимо учитывать экологический фактор. В 
Украине на законодательном уровне нужно внедрить зеленые "правила 
игры", которые позволили бы Украине занять место лидера среди развитых 
стран мира, стать деловым и культурным центром Евразии. Для этого у 
Украины есть все предпосылки – природные ресурсы, большая 
территория, выгодное транзитное положение и научно-производственный 
потенциал. Нужно только эффективное управление в направлении 
устойчивого развития, – синергии экономики, экологии и социальной 
сферы. Украина как «наследница» Чернобыля должна исправить ошибки 
прошлого и стать самой экологичной страной путем внедрения 
инновационных экобезопасных технологий. И начать этот процесс 
необходимо с перехода к зеленой экономике. Например, реальное 
увеличение доли возобновляемых источников энергии в системе 
энергообеспечения Украины и энергоэффективность позволят укрепить 
национальную экономику, повысить ее конкурентоспособность за счет 
удешевления стоимости выпускаемой продукции, "сбережения" валюты в 
стране и создания новых рабочих мест. ЮНЕП (Программа ООН по 
окружающей среде) был подготовлен специальный доклад, где 
руководству всех стран указано на необходимость развивать пять 
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направлений: экологически чистый транспорт; экологическое 
строительство; внедрение технологий с использованием возобновляемых 
источников энергии и энергоэффективность; развитие систем управления 
земельными, водными и лесными ресурсами; развитие органического 
сельского хозяйства.  

К сожалению, в Украине еще не сложилась целостная экологическая 
политика. Но и нельзя утверждать, что в этом направлении ничего не 
делается. Есть уже законы, есть указы Президента Украины и 
постановления Кабинета Министров по конкретным вопросам. Есть и 
решения местных органов власти. Но системного процесса нет, а между 
тем время диктует необходимость отнести экологическую политику к 
сфере национальной безопасности. Исходя из этого, должны быть приняты 
несколько вариантов преобразований как краткосрочных (на период от 5 
до 10 лет), так и долгосрочных (от 10 до 20 лет). 

Чтобы выйти из критической ситуации, следует незамедлительно 
принять следующие меры: ориентировать отечественную промышленность 
на сокращение энергоемких производств, внедрить новые технологии, 
ограничивающие выброс вредных веществ в атмосферу; одновременно 
увеличить государственные инвестиции в науку; придать экологической 
безопасности статус одного из стержневых направлений региональной 
политики государства. При этом существенная доля ответственности 
ляжет на плечи местных органов власти. Они же должны будут изыскивать 
средства на экологические мероприятия. Ужесточить природоохранное 
законодательство, в частности, увеличить размеры штрафов. Поступления 
от них следует направлять в местные бюджеты с целевым использованием 
для решения экологических проблем. Нарушения должны быть 
эффективно наказуемы. Необходимо запретить размещение на территории 
Украины экологически вредных предприятий, принадлежащих 
зарубежным компаниям; активно развивать международное и 
межрегиональное сотрудничество в вопросах защиты окружающей среды. 
Так, без создания системы международного контроля за выбросами в 
Дунай и Днестр мы рискуем превратить и голубые реки, и Черное море по-
настоящему в черные. Необходимо 10% средств государственного 
бюджета направлять на внедрение инновационных технологий, что 
позволит обеспечить энергоэффективность и экологическую безопасность, 
предотвратит техногенные катастрофы. Необходимо также предоставить 
экологам особый правовой статус, усилить экологические нормы и ввести 
уголовную, а не административную ответственность за нарушение 
экологического законодательства. Это далеко еще не полный перечень 
конкретных задач на ближайшее обозримое будущее. В целом же новая 
экологическая политика должна быть нацелена на выживание и 
сохранение рода человеческого. Осуществлять ее нужно сейчас. Завтра 
может быть уже поздно!  
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Ф.К. Павлюченко 
ТОВ “Союз” 

 
 

ПРОБЛЕМНІ  МЕДИЧНІ  ВІДХОДИ 
 
Базельска конвенція у 1992 році виділила 45 видів небезпечних 

відходів, перелік яких відкривається клінічними відходами. 
Джерелами відходів у системі охорони здоров’я є: 

- лікувально-профілактичні заклади (ЛПЗ), у тому числі 
відомчі й приватні); 

-  заклади швидкої та невідкладної допомоги; 
-  заклади судово-медичної експертизи; 
-  науково- дослідні інститути медичного профілю; 
-  санітарно-профілактичні заклади; 
-  станції переливання крові; 
-  мікробіологічні, біохімічні та фізичні лабораторії; 
-  ветеринарні заклади; 
-  аптеки; 
-  медичні інститути та медичні училища; 
-  інші медичні заклади. 

 
Медичні відходи у більшості країн давно віднесені до категорії 

небезпечних відходів. Однак у світі не існує єдиної, загальноприйнятої 
класифікації медичних відходів. Згідно з визначенням ВООЗ відходи 
лікарень можна поділити на вісім основних категорій: 

- загальні відходи; 
-  патологічні відходи; 
-  радіоактивні відходи; 
-  хімічні відходи; 
-  інфекційні та потенційно інфіковані відходи; гострі 

предмети; 
- фармацевтичні відходи та ємності, що перебувають під 

тиском. 
Відкрите зберігання відходів, утрати при збиранні і транспортуванні, 

антисанітарний стан кузовів сміттєвозів, складування медичних відходів на 
полігонах та звалищах твердих побутових відходів створюють реальну 
загрозу інфікування населення, шкідливо діють на довкілля. 

У закладах охорони здоров’я багатьох країн видалення відходів з 
медичних закладів здійснюється на основі нормативних актів для 
поводження з побутовими відходами та документів, що регламентують 
роботу медичних закладів, які в свою чергу передбачають відповідальність 
за застосування дій щодо попередження поширення інфекційних 
захворювань (проведення дезінфекційних заходів у потрібних обсягах) та 
за виділення радіоактивних і, в меншій мірі, токсичних відходів. 
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До санепідемслужби систематично надходять обґрунтовані скарги 
від служб, що займаються утилізацією відходів, і населення з приводу 
порушень правил утилізації. Відходи забороняється вивозити за межі ЛПЗ, 
їх повинні спалювати на території лікарні або на договірних засадах 
здавати на кремацію. Для спалювання на території лікарні потрібні 
спеціальні печі, яких практично ніде немає. Використовувати для цієї мети 
лікарняні котельні неприпустимо через інтенсивне забруднення 
атмосферного повітря, адже більшість багатопрофільних лікарень 
розташовано у густонаселених районах міста. Це призводить до того, що 
медичні біологічні відходи закопують у землю на території лікарні у так 
звані ями “Беккера” або змішують з побутовими відходами і вони 
прямують на сміттєві полігони. 

Головними причинами такого стану з медичними відходами в 
Україні є відсутність нормативного регулювання поводження з медичними 
відходами та їх знешкодження, відсутність одноразової тари з надійною 
технологією герметизації для пакування медичних відходів, особливо для 
відходів,  конмінованих патогенною мікрофлорою, відсутність безпечного 
транспортного ланцюга та відповідних охолоджувальних приміщень для 
тимчасового зберігання медичних біологічних відходів на території 
лікарень тощо. 

Для вирішення зазначеної проблеми слід відокремити медичні 
відходи від твердих побутових відходів, розробити загальну ідеологію 
поводження з ними. Конче потрібно розробити нормативну документацію 
щодо правил поводження з медичними відходами та їх знешкодження, яка 
б створила нормативну мотивацію для вирішення проблеми медичних 
відходів у закладах охорони здоров’я і реального збереження здоров’я 
людей і навколишнього природного середовища. Потрібно також 
дотримуватися методів для локалізації та зменшення забруднення і об’єму 
відходів у місці їх накопичення, якими користуються у розвинутих 
країнах, а саме :  

- впровадити окреме збирання вологих і сухих відходів; 
- налагодити оптимальну організацію місць первинного збору всіх 

видів відходів у відділеннях; місця збору мають бути максимально 
зручними, простими, наближеними до робочих місць персоналу та 
пацієнтів та надійно забезпечувати виконання правил протиепідемічного 
режиму; 

- передбачити створення пакувальної тари, способи ії герметизації, 
використання спеціалізованих транспортних засобів, охолоджувальних 
приміщень для тимчасового зберігання відходів у відділеннях або 
централізованого – у лікарні; 

- розробити і виготовити спеціалізоване обладнання для екологічно 
чистої та безпечної утилізації медичних відходів з можливістю рециклінгу 
вторинного використання пластикової сировини, металу тощо. 

Нині надзвичайно гостро стоїть проблема ліквідації наслідків різних 
екологічних катастроф, у тому числі забруднень біологічними матеріалами 
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(БМ) та високотоксичними хімічними відходами (ВХВ). У системі 
ветеринарно-санітарних заходів роботи зі знищення біологічних матеріалів 
(трупи сільськогосподарських, диких, бродячих і лабораторних тварин, 
птахів; харчові продукти тваринного походження та ін.), особливо 
заражених збудниками небезпечних для людей та тварин хворобами, до 
цього часу є надзвичайно складними, трудомісткими і небезпечними для 
навколишнього середовища. Біологічні матеріали швидко стають 
джерелами накопичення трупної отрути, вірусів, бактерій і різко 
погіршують екологічні умови, спричиняючи забруднення грунтів, 
водоймищ і повітря. Транспортування біологічних відходів для їх 
знищення в стаціонарному обладнанні в екстремальних умовах завдають 
серйозного клопоту через відсутність спеціальних транспортних засобів, 
через можливе поширення епідемій і через високу вартість цієї операції. У 
таких випадках необхідно швидко й ефективно знищити БМ безпосередньо 
на місці виявлення з метою запобігання можливому поширенню епідемії. В 
середньому протягом року у розрахунку на одного міського жителя 
накопичується близько 6 кг біологічних відходів (не враховуючи 
медичних!). У кращому випадку лише половина такого роду відходів у 
тому чи іншому вигляді переробляється, інша половина викидається на 
сміттєзвалище (воно частіше за все не відповідає елементарним санітарно- 
гігієнічним вимогам) і стає для довкілля джерелом небезпечних 
забруднень. 

Традиційні методи знищення біологічних матеріалів (захоронення та 
спалення) не гарантують у повній мірі екологічної безпеки і потребують 
створення складних і дорогих споруд. Дуже поширеним є спосіб 
захоронення трупів тварин, які загинули від інфекційних хвороб, а також 
іншого інфікованого чи підозрюваного на зараження матеріалу. Цей метод, 
що потребує відчуження земель, організації заходів з охорони 
скотомогильників, пов’язаний з можливістю зараження грунтів і ґрунтових 
вод і створює на тривалий час небезпеку можливого утворення осередку 
захворювання (спори сибірської виразки, наприклад, зберігаються у грунті 
понад сто років). Цей спосіб є простим, але, здається, потребує значних 
витрат. Витрати лише на будівництво ями “Беккарі” складають близько 
50 000 доларів, і це без урахування вартості робіт з експлуатації такого 
роду могильника. Враховуючи всі негативні сторони захоронення, 
“Ветеринарно-санітарними правилами збору, утилізації та знищення 
біологічних відходів” знищення біологічних відходів шляхом захоронення 
в землю категорично заборонено. 

Другий спосіб знищення трупів і різних матеріалів тваринного 
походження, у тому числі заражених збудниками інфекційних 
захворювань, – спалювання. Способи спалювання, які застосовувалися до 
цього часу з використанням деревини і нафтопродуктів, у т. ч. напалму як 
пального, потребують багато часу і не забезпечують у повній мірі 
екологічної безпеки. Крім того, подібна технологія вкрай неефективна: до 
75% теплової енергії пального витрачається на випарювання вологи і 
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прогрівання матеріалу до температури, при котрій матеріал піролізується і 
набуває здатності самостійно горіти; великі затрати часу (для спалювання 
трупа великої рогатої худоби масою 300- 500 кг потрібно 20-30 годин). 

При спалюванні БМ з використанням деревини і нафтопродуктів 
витрачається велика кількість повітря з утворенням газоподібних 
продуктів спалювання, які складаються переважно з окислів вуглецю, 
азоту і сірки; з аміаку та сажі й інших сполук, небезпечних для 
навколишнього середовища. Значно безпечнішим є спалювання в 
стаціонарних центрах (крематоріях) для спалювання біологічних відходів. 
Але стаціонарні центри-крематорії для спалювання БМ також мають ряд 
недоліків:  

- вони призначені для обслуговування великих територій, через це 
виникає потреба перевезення трупного матеріалу на великі відстані, що не 
завжди можливо, а у випадках транспортування є велика вірогідність 
поширення інфекційних захворювань; 

- висока вартість обладнання, що використовується, наприклад 
вартість установки типу Су-1 фірми «Шист-Ховал», розрахованої на 
спалювання 300 кг/добу відходів, перевищує 500 тисяч доларів. 

- вартість установки для спалювання БМ фірми “Berlin-Con”, яка 
встановлена на московському підприємстві “Еколог” близько 1,5 млн 
доларів. 

Екологічна безпека процесу при спалюванні БМ у крематорії 
забезпечується складним і дорогим обладнанням газоочищення, яке, однак, 
не гарантує від викиду в навколишнє середовище шкідливих продуктів 
згоряння. 

Гострою залишається проблема утилізації лікарських препаратів, 
непридатних для використання (закінчився термін використання і т.ін.). 
Нині універсальної екологічно безпечної, дозволеної до використання 
технології знищення лікарських препаратів не існує. У той же час тільки на 
складах Одеси за рік накопичується велика кількість ліків, які слід 
знищити. Як правило, існуючі технології, призначені для вирішення 
вищезгаданих завдань, досить складні, потребують спеціального 
обладнання, що значно знижує ефективність цих технологій і обмежує 
можливість їх використання в екстремальних умовах. 

У Росії проходить промислові випробування високоефективна, 
екологічно безпечна технологія знищення біологічних матеріалів і 
медичних відходів, у тому числі лікарських препаратів, на основі 
автономних джерел енергії, яка не потребує складного апаратурного 
оформлениня. Метод грунтується на використанні порошкоподібних 
сумішей фільтраційного горіння (ПСФГ). Суть технології – в 
термохімічному піролізі БМ, розміщених під шаром ПСФГ, горіння 
відбувається не лише за рахунок повітря, але і за рахунок продуктів 
розкладу БМ. ПСФГ, які застосовуються для спалювання БМ, є сумішшю 
порошків спеціального пального з невеликою кількістю окислювача і 
технологічних добавок. Як пальне і окислювач використовуються широко 
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поширені матеріали, які у великій кількості виробляються в багатьох 
країнах. Специфіка технологічного процесу, який визначає високу 
ефективність знищення БМ за допомогою ПСФГ, ґрунтується на феномені 
фільтраційного горіння. 

Фільтраційне горіння – поширення хвиль екзотермічного 
перетворення при фільтрації газу (у даному випадку, окислювача). 
Механізм поширення зони реакції у таких системах послідовно включає 
прогрівання вихідних речовин перед фронтом і локальну хімічну 
взаємодію реагентів з виділенням великої кількості теплоти. Фільтрація 
окислювача у цьому випадку проходить за рахунок утворення різниці 
тисків внаслідок споживання окислювача на фронті горіння. Фронт 
горіння, таким чином, діє як своєрідний насос, який всмоктує газ у пори 
між часточками ПСФГ. Важливою особливістю фільтраційного горіння, 
що забезпечує ефективність знищення БМ, є акумуляція газовим потоком 
енергії, яка виділяється при горінні в зоні реакції, що сприяє досягненню 
високих температур у хвилі горіння і довготривалій термічній обробці 
вихідної речовини перед зоною реакції. Реальна температура при горінні 
ПСФГ разом с БМ складає 2 000 градусов С, що майже у півтора раза 
вище, ніж при горінні вуглеводного пального, включаючи газові пальники 
з кисневим вдуванням (максимальна температура не превищує 1400 
градусів С). Висока ефективність процесу спалювання БМ за допомогою 
ПСФГ забезпечується також тим, що продукти дегідратації і піролізу 
речовин, які входять до складу спалюваного матеріалу (вода, вуглеводи, 
жири, амінокислоти та ін.), є активним окислювальним середовищем 
відносно пального ПСФГ. Через те, що фронт горіння працює як насос, 
який всмоктує газоподібні і пароподібні продукти піролізу всередину 
нашарування розжареного ПСФГ, яке вкрите досить міцною шлаковою 
скоринкою, значно зменшується вірогідність викиду продуктів неповного 
піролізу БМ в навколишнє середовище. Аналогічні процеси протікають і 
при знищенні широкого кола  хімічних відходів. Висока температура 
процесу спалювання, хімічна активність компонентів ПСФГ відносно 
хімічних відходів і продуктів їх розкладення забезпечує високу 
ефективність та екологічну безпечність процесу спалювання хімічних 
матеріалів за допомогою ПСФГ. 

За попередньою оцінкою, вартість спалювання біологічних відходів 
за допомогою ПСФГ складає 1500-2000 доларів за 1 тонну спалювання 
матеріалу. Затрати на спалювання 1 тонни хімічних відходів (у т.ч. 
отримуючи хлоровані біфеніли) становить 1500-2500 доларів. При цьому 
не потрібні капітальні вкладення для спорудження складних стаціонарних 
установок. Це робить технології спалювання біологічних матеріалів за 
допомогою ПСФГ, зважаючи на простоту та високу ефективність, дуже 
конкурентоспроможними порівняно з іншими методами. Споживачами 
технології можуть бути комунальні служби, медичні заклади, ветеринарні 
служби, сільськогосподарські підприємства, митні термінали та ін. 
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Утилізацію та знешкодження медичних відходів необхідно 
здійснювати із застосуванням екологічно чистих методів – це перш за все 
фізичні методи, які забезпечуватимуть мінімізацію небезпеки для здоров’я 
людей і навколишнього природного середовища. 

Головними причинами такого складного становища з медичними 
відходами є відсутність екологічно чистих технологій та обладнання для їх 
утилізації. Для вирішення зазначеної проблеми необхідно відокремити 
медичні відходи від твердих побутових відходів та розробити загальну 
ідеологію поводження з ними.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
«ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 
На современном этапе перманентно неустойчивой экономики и 

ухудшающихся ресурсно-экологических условий жизнедеятельности 
населения все в большей степени актуализируются проблемы 
приоритетного развития «зеленой экономики» как новой идиологемы 
современных цивилизационных концепций решения стратегических 
проблем всеобъемлющей экологизации общественного производства. 

Формирование эффективной системы развития «зеленой экономики» 
как чрезвычайно сложной задачи управления социально-экономического и 
экономико-экологического развития в условиях создания инновационных 
моделей возможно только на основе программно-целевого планирования. 
Следует отметить, что в настоящее время в украинском общественном 
сознании сложилось весьма скептическое отношение к отечественным 
программам, количество которых измеряется порядком нескольких сотен. 
Однако решать крупномасштабные и сложные проблемы по-другому уже 
просто нельзя. 

Рассматривая разнообразные современные проблемы становления 
«зеленой экономики», например, такие, как развитие экологически чистого 
производства, производства экологически чистой продукции в АПК, 
проекты «зеленой» энергетики и др., приходится постоянно сталкиваться с 
весьма большим числом проблем, где необходимы стратегические 
долгосрочные целевые ориентиры. При решении таких сложных проблем 
(особенно рассматривая их в комплексе проблем более высокого уровня, 
например, развитие «зеленого бизнеса», решение региональных и 
международных проблем экологизации развития общества) недопустимо 
действовать без видения перспективы на 10-15 и более лет. Это делает 
необходимым определение совокупной системы целей (целеполагания), 
характеризующей поведение экономической (экономико-экологической) 
системы, направленной на достижение определенного программируемого 
состояния. 

Исходя из актуализации проблем стратегического планирования 
развития «зеленой экономики», в настоящей статье поставлена цель 
рассмотреть некоторые базовые положения формирования 
методологических основ и прикладных реализаций, связанных с 
определением стратегических программно-целевых ориентиров «зеленой 
экономики». В этом контексте в данной работе ставятся следующие 
задачи: 

 103 



- оценка исходных положений и аксиоматики развития «зеленой 
экономики»; 

- оценка целевых эколого-экономических ориентиров «зеленой 
экономики». 

Формирование системы целеполагания и определение целевых 
ориентиров в развитии тенденций всеобщей экологизации общественного 
производства в настоящей работе рассматривается исходя из оценки 
современных условий и предпосылок становления современной «зеленой 
экономики» и установления ее аксиоматического базиса. Настоящее и 
будущее «зеленой экономики» в Украине следует связывать с 
формированием новой национальной экологической политики и 
программно-целевыми установками по ее реализации в среднесрочной и 
долгосрочной перспективах. 

В настоящее время действует закон Украины «Об основных 
принципах государственной экологической политики Украины на период 
до 2020 года». В соответствии с этим законом в Украине разработан 
«Национальный план действий по охране окружающей природной среды 
Украины (НПД) на 2011–2015 годы», который был утвержден Кабинетом 
Министров Украины в мае 2011 г. Фактически НПД стал первым 
документом государственного уровня, который в полной мере 
удовлетворяет европейским стандартам. На этот проект Еврокомиссия 
выделила 35 млн евро (доля евроденег в общем объеме потребного 
финансирования составляет около 9 %), и она сможет отслеживать 
расходы финансовых ресурсов не только по «своим» статьям, но и по всей 
программе на протяжении ближайших пяти лет. 

В основу идеологии формирования национальных планов действий 
положены идеи и положения формируемой в настоящее время 
обновляемой парадигмы «зеленой экономики». «Зеленая экономика», по 
определению энциклопедии «Wikipedia», в настоящее время 
рассматривается как направление в экономической науке, в рамках 
которого считается, что экономика является зависимым компонентом 
природной среды, в пределах которой она существует и является ее 
частью. В широком понимании теория «зеленой экономики» пока еще не 
разработана. В настоящее время можно говорить о вполне определенных 
дедуктивных аксиоматических построениях, которые могут быть взяты в 
качестве исходных положений (системы аксиом) и из которых (или 
совокупности которых) можно вывести остальные положения теории 
«зеленой экономики» по заранее фиксированным правилам анализа и 
выводов. Считаем необходимым особо подчеркнуть, что современное 
понимание аксиоматического подхода к развитию теории не требует 
априорной очевидности аксиом. Они должны удовлетворять лишь одному 
условию – из них, и только из них, выводятся все остальные положения 
данной теории. 

 104 



В контексте аксиоматического метода анализа можно говорить о 
формировании системы базовых аксиом теории «зеленой экономики», 
которая может быть сведена к следующему: 

1) невозможность бесконечного расширения сферы влияния 
экономики в ограниченном пространстве; 

2) невозможность требования удовлетворения бесконечно 
возрастающих потребностей в ресурсах в условиях их ограниченности и 
конечности; 

3) взаимосвязанность всего на поверхности земли (согласно 
«законам» экологии по Б. Коммонеру, «все связано со всем, все должно 
куда-то деваться, природа «знает» лучше, ничто не дается даром»). 

Идеология «зеленой экономики» сводится к следующему: 
современная неоклассическая школа экономики в своих рамках 

природные (экологические) и социальные факторы рассматривает 
преимущественно в качестве экстерналий (т.е. внешних факторов); при 
этом считается, что экологические и социальные факторы являются 
фиксированными и не анализируются в динамике; 

экономический рост следует считать как недоразумение, так как он 
противоречит первой аксиоме «зеленой экономики» и связан с 
нарушением деятельности экосистемы; 

необходимо установление налога Тобина, определяемого величиной 
в 1 % от всех международных торговых сделок в пользу бедных стран с 
целью предотвращения усиления дифференциации между развитыми и 
бедными странами; 

вместо категории «природные ресурсы», рассматриваемой в 
классической экономике в качестве пассивной роли природы в 
экономическом развитии, рекомендуется использовать категорию 
«природный капитал». 

В соответствии с К. Марксом, «любая сознательная цель как закон 
определяет способ и характер действий». Цель «зеленой экономики» – 
категория сложная и многоаспектная. Любая человеческая деятельность 
представляет собой сложную систему, а цель «зеленой экономики» 
выступает как определенная динамическая целостность экономико-
экологической системы, сохраняющаяся на фоне непрерывно меняющихся 
действий. Исходя из построения определенного образа того, что человек 
хочет достигнуть, многоаспектность цели развития экономико-
экологической системы может быть представлена в следующем виде: 

1) желательный (идеальный) образ развития цивилизации; 
2) долгосрочные социальные потребности общества («социальный 

заказ»); 
3) соблюдение законов экономического и экологического развития; 
4) обеспечение динамической целостности экономико-экологической 

системы; 
5) вероятностный прогноз развития экономико-экологической 

системы; 
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6) план целеустремленных действий; 
7) средства достижения целей развития экономико-экологической 

системы; 
8) способы определения будущего экономико-экологической 

системы. 
В общей теории систем по А.И. Уемову цель системы S определяется 

триадой отношений R)A,(S,a = , где S – субстрат системы, А и R – 
атрибутивные и реляционые концепты системы. 

В системе управления экономическими процессами, а также и в 
управлении экономико-экологическими системами, целеполагание 
связывается с решением таких задач, как достижение конкретных 
конечных результатов хозяйственной деятельности, повышение 
эффективности экономических (экономико-экологических) систем на 
основе управления по конечным результатам.  

Согласно И. Макарову, исходя из наличия информации о способах  
достижения целей, в экономических задачах можно выделить три 

класса целей: 
1) функциональная цель – цель, способ достижения которой известен 

данной системе (или человеку), которая уже достигла данной цели 
(функциональные цели повторяются во времени и пространстве); 

2) цель – аналог связывается с образом, который может быть получен 
в результате действия другой системы (человека) и который ни разу не был 
достигнут данной системой (человеком), или, если и достигался, то при 
другом состоянии внешней среды; 

3) цель развития (новая цель), которая никогда и никем ранее не 
достигалась (такая цель, как правило, связывается с изменением фазового 
пространства системы, т.е. с образованием новых систем). 

Рассмотренные свойства и особенности целей могут быть 
использованы при построении комплексных целевых программ и проектов 
решения актуальных экономико-экологических проблем, в рамках 
идеологии «зеленой экономики». 

Рассмотрим систему целеполагания экологизации экономического 
развития Украины, рассматриваемой в рамках современных парадигм 
«зеленой экономики» и задач «Основных мероприятий (стратегии) 
государственной экологической политики Украины на период до 2020 
года». Эта система включает в себя следующие семь стратегических целей. 

Повышение уровня общественной экологической сознательности 
(цель 1.) – это создание национальной информационной системы охраны 
окружающей природной среды (ООПС), содействие развитию 
информационных центров, территориальных органов специально 
уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам ООПС, 
создание сети общегосударственной автоматизированной информационно-
аналитической системы обеспечения доступа к экоинформации, разработка 
программ поддержки проектов общественных экологических организаций, 
разработка и реализация стратегии экологического образования и 
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повышения квалификации государственных служащих, создание и 
внедрение механизма доступа общественности к экологической 
информации, участие в принятии решений и др. 

Улучшение экологической ситуации и повышение уровня 
экологической безопасности (цель 2) – это решение задачи повышения 
уровня экологической безопасности путем внедрения комплексного 
подхода к проведению оценки рисков, предотвращение и минимизация 
последствий стихийных бедствий и связанных с атмосферным воздухом, 
охраной водных ресурсов, земель и грунтов лесов, геологической средой и 
недрами, отходами и опасными химическими веществами, 
биобезопасностью. 

Достижение безопасного для здоровья человека состояния 
окружающей природной среды (цель 3) – это создание национальной 
информационной системы, развитие информационных центров, сети 
общегосударственной автоматизированной информационно-аналитической 
системы обеспечения доступа к экологической информации, разработка и 
внедрение программ поддержки общественных экоорганизаций, 
экологического образования и др. 

Интеграция экологической политики и усовершенствование 
интегрированного экологического управления (цель 4) – это разработка и 
внедрение нормативно-правового обеспечения интеграции экологической 
политики в документы, которые содержат программные мероприятия 
государственного, отраслевого (секторального), регионального и местного 
развития; институциональное развитие и повышение эффективности 
государственного управления в природоохранной отрасли; внедрение 
систем экологического управления и подготовки государственных целевых 
программ по экологизации отдельных отраслей национальной экономики; 
разработка и внедрение системы стимулов для объектов хозяйствования, 
которые внедряют систему экологического управления и др. 

Предотвращение потерь биологического и ландшафтного 
разнообразия и формирование экологической сети (цель 5) – это создание 
системы предотвращения занесения видов-вселенцев и обеспечение 
контроля за внесением таких видов в экосистемы, в т.ч. в морскую; 
усовершенствование нормативно-правовой базы, связанной с контролем за 
торговлей видами дикой флоры и фауны; внедрение экосистемного 
подхода в управленческую деятельность и адаптация законодательства 
Украины в сфере охраны окружающей среды в соответствии с 
требованиями директив ЭС; создание сети центров искусственного 
разведения и реакклиматизации редких видов растений и животных; 
формирование системы экологических рычагов содействия сохранению 
био- и ландшафтного разнообразия; принятие административных мер 
предупреждения катастрофического сокращения запасов водных живых 
ресурсов и др. 

Обеспечение экологически сбалансированного природопользования 
(цель 6) – это подготовка и согласование Концепции 10-летних рамок 
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политики устойчивого потребления и производства (УПП) в соответствии 
с Йоганнесбургским планом действия, разработка и реализация Стратегии 
и Национального плана действий до 2015 года; дальнейшее развитие 
национальной системы кадастров природных ресурсов, государственной 
статистической отчетности по использованию природных ресурсов и 
загрязнению окружающей среды; техническое переоснащение 
производства на основе внедрения инновационных проектов, 
энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, малоотходных и 
экологически безопасных технологических процессов; внедрение системы 
экономических и административных механизмов с целью стимулирования 
производственников к природоохранному и воспроизводственному 
природопользованию, широкому внедрению новых, более чистых, 
технологий, возобновляемых и альтернативных источников энергии (на 
25 % до 2015 года); создание экономико-экологически обоснованной 
системы платежей за специальное использование природных ресурсов и 
сборов за загрязнение окружающей среды; реформирование действующей 
системы фондов охраны окружающей среды с целью усиления 
централизации финансовых ресурсов на региональном уровне. 

Усовершенствование региональной экологической политики (цель 7) 
– это разработка среднесрочных региональных планов действий по охране 
окружающей природной среды (ОПС) как основного инструмента 
реализации национальной экологической политики на региональном 
уровне; разработка методологии и подготовка местных планов действий по 
охране ОПС; внедрение экологической составляющей в стратегические 
документы развития городов и регионов, учитывающие требования 
Ольборнской хартии при оценке региональных программ социального и 
экономического развития, при пересмотре генеральных планов развития 
больших городов с целью имплементации положений вышеуказанных 
международных документов; законодательное обеспечение перехода от 
традиционного социально-экономического планирования к комплексному 
социально-эколого-экономическому планированию развития городов и 
регионов; разработка нормативно-правовой базы развития экономико-
экологических макрорегионов; реализация (до 2015 года) пилотного 
проекта объединения системы территориального планирования с 
процедурами долгосрочного прогнозирования, социально-экономико-
экологического планирования и проведения стратегической экологической 
оценки; всемерное развитие партнерства «общественность – власть – 
бизнес» на региональном уровне в контексте обеспечения социальных и 
экологических стандартов жизнедеятельности населения; уменьшение 
негативного влияния процессов урбанизации на ОПС, предупреждение 
разрушения ОПС в пределах городов, повышение показателей их 
озеленения, снижение уровня загрязнения воздушной среды, водоемов, 
шумового и электромагнитного загрязнения. 
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Обобщая результаты проработки вопросов формирования 
стратегических целевых ориентиров развития «зеленой экономики» можно 
сделать несколько наиболее значимых выводов. 

1. На данном этапе становления «зеленой экономики» как 
инновационной модели развития разработка и реализация комплексных 
целевых проектов и программ становятся важнейшими путями 
всеобъемлющей экологизации общественного производства. 

2. Ключевой проблемой реализации целевых установок в развитии 
«зеленой экономики» в Украине является устойчивый и труднорешаемый 
вопрос перманентного дефицита инвестиционных ресурсов. В качестве 
мобилизационного резерва финансирования проектов и программ 
экологизации развития будут оставаться, главным образом, госбюджет, 
госфонд охраны окружающей природной среды, ресурсы предприятий, 
финансовая поддержка международных организаций. 

3. Крайне необходимо ускорить решение вопросов сближения 
экологического законодательства Украины с законодательными нормами 
Европейского Союза, а также формирование и развитие эффективных 
структур управления процессом экологизации как государственных, так и 
неправительственных. 

4. Перспективы достижения стратегических целей развития «зеленой 
экономики»  следует связывать с формированием программно-целевой 
методологии, которая обеспечит возможности: 

решать задачи синтеза механизмов достижения новых целей в 
рамках готовых систем, образовывать новые системы, совершенствовать  
управление существующими системами; 

использовать целевые комплексы программы в качестве 
организационных документов формирования тех или иных направлений 
«зеленой экономики» и инструмента управления по конечным результатам 
экологизации. 
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В.В. Украинский, С.П. Ковалишина,  
Ю.И. Попов, М.А. Грандова 

Украинский научный центр экологии моря 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЭКОСИСТЕМЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ШЕЛЬФА ЧЕРНОГО МОРЯ  

 
На современном этапе в результате изменений климата и 

антропогенного воздействия экосистема Черного моря, и в большей 
степени его северо-западная часть, претерпела значительные изменения 
[1]. Вследствие повышения температуры зимнего периода и ослабления 
зимней конвекции вод – «биогенного загрязнения» и эвтрофикации в 
летне-осенний период практически регулярно на северо-западном шельфе 
Черного моря (СЗШЧМ), с различной интенсивностью в придонных слоях 
возникают условия дефицита кислорода [2, 3]. Если в 50-60-е годы 
прошлого столетия концентрация кислорода в летний период (май-
сентябрь) в придонном слое (15-30 м) СЗШЧМ составляла в среднем 6,5 
мл/л (93,9% насыщения), то уже в 90-х годах она понизилась до 5 мл/л 
(70,2% насыщения). Повышение температуры воды зимнего периода 
привело к изменению годового цикла микроводорослей. Зимнее цветение 
фитопланктона в связи с изменением температурного режима вод является 
новым элементом его годового хода. Такие изменения отмечаются с начала 
90-х годов прошлого столетия и наблюдаются в настоящее время по 
данным как спутниковых, так и прямых определений [4, 5].  

В 80-90-е годы ХХ столетия зоны эвтрофикации и цветения вод 
примыкали к устьям рек и промышленным мегаполисам. В современных 
условиях интенсивное цветение фитопланктона в летний период 
отмечается на больших пространствах СЗШЧМ [6]. 

По данным многолетнего мониторинга прибрежных вод Одессы, 
проводимого Украинским научным центром экологии моря, ранее на 
Одесском прибрежье нодулярия встречалась в единичных экземплярах, 
преимущественно в летний период, цветений отмечено не было. В 2010 г. 
этот вид впервые отмечен 23 июня, численность не превышала 10 тыс. 
нитей/л. В это время она была представлена короткими нитями, длиной до 
0,1 мм, биомасса не превышала 0,04 мг/л. 30 июня этого вида в пробах не 
выявлено. С 4 июля этот вид появился в прибрежной полосе в количестве 
100-150 тыс. нитей/л, биомасса 5-15 мг/л. В этот период отмечались более 
длинные нити нодулярии, до 1-2 мм, видимые невооруженным взглядом в 
виде хлопьев беловато-буроватого цвета. В местах цветения вода была 
мутной, прозрачность не превышала 0,2 м. Пик цветения в прибрежных 
водах был отмечен 12 июля, при этом вода была бурой и слизистой из-за 
множества длинный нитей нодулярии, видимых невооруженным глазом. 
Площадь пятна цветения достигала нескольких квадратных километров, в 
некоторых акваториях пляжей пятно цветущего фитопланктона примыкало 
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к линии уреза воды. Концентрация в зоне «цветения» доходила до 1-2 млн 
нитей/л при длине нитей до 4 мм (до 1000 клеток в одной нити), биомасса 
нодулярии составляла 200-400 мг/л, в отдельных точках до 900 мг/л. В 
пятнах цветения, помимо нодулярии, отмечалось много клеток других 
видов фитопланктона, в том числе бентосные формы – представители 
родов Navicula (до 40 млн кл/л), Synedra, Licmophora, Amphora, Coсconeis и 
др. Кроме того, были зарегистрированы потенциально токсичные виды – 
Prorocentrum micans, P. minimum, P. compressum, P. lima, Dinophysis 
sacculus, D. norvegica и др. Крупномасштабное цветение фитопланктона и 
высокий уровень интенсивности этого процесса является новым 
состоянием экосистемы СЗШЧМ. 

Для определения климатических изменений в приводной атмосфере 
черноморского региона были рассчитаны годовые суммы отклонений 
температур холодного полугодия (с ноября по март включительно) в 
г. Одессе в сторону низких температур от значения +5°С (в 
агрометеорологии – граница вегетационного периода, рис.1). Для 
получения количественных оценок степени суровости зимних условий 
использовался модифицированный метод [7]. Средняя величина 
отклонений, вычисленная по данной методике, отличается от 
среднеарифметической величины отклонений для Одессы в пределах 1-2%.  
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Рис.1. Межгодовая изменчивость отклонений суммарных температур холодного 
полугодия (с ноября по март включительно) в сторону низких температур 
относительно значения +5°С по данным метеостанции г. Одессы. 

 
Начиная с 20-х годов прошлого столетия, отмечается выраженная 

тенденция уменьшения суровости зимних условий, по крайней мере, в 
северо-западном Причерноморье. На протяжении последних 40 лет очень 
теплые зимние условия отмечались 7 раз (в 1966, 1975, 1983, 1990, 2001, 
2007 и 2009 гг.), в то же время в предшествующие 70 лет имела место 
лишь одна очень теплая зима (1936 г.). Соответственно, обратный процесс 
наблюдается в области очень холодных зим . 

Условия холодного полугодия 2007 года для г. Одессы были 
экстремально мягкими за весь период более чем 100-летних наблюдений. 

Все вышесказанное во многом характерно и для погодно-
климатических условий летнего полугодия: большая повторяемость в 
последние годы теплых и очень теплых летних условий и, наоборот, 
полное отсутствие очень суровых зим. Несколько иначе ведет себя 
длиннопериодный тренд: он практически отсутствует до начала 80-х годов, 
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а затем термические условия летнего полугодия резко возрастают до 
своего климатического максимума в 2007 и, чуть менее, в 2009. При этом, 
в последние 30 лет существенно уменьшилась и дисперсия межгодовых 
колебаний суммарного летнего термического режима. 
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І.Л. Учитель, В.М. Ярошенко, Б.Б. Капочкін 
ПАТ «Одесагаз» 

 
ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ ГЕОДИНАМІКИ. 

ВІД ПРАКТИКИ ДО ТЕОРІЇ 
 

Нетипові в попередній геологічний період геодеформації, що 
проявляються в останні роки миттєвими асейсмічними розривами земної 
поверхні (тріщини довжиною в кілометри, завширшки в десятки 
сантиметрів (рис.1), провали грунту, коливальні хвильові рухи земної 
поверхні з періодом в декілька секунд та амплітудою до півметра), 
привертають увагу фахівців у галузі сейсмостійкого будівництва. 

 

 
 

Рис. 1. Тріщини в земній корі, Індія, [thewatchers.adorraeli.com] 

У деяких країнах, наприклад у Китаї та Японії, зазначені процеси за 
масштабами прояву вже створюють небезпеку для економіки цих країн. 

Вперше результати досліджень швидкоплинних геодеформацій 
автори цієї публікації одержали більш ніж 15 років тому завдяки 
результатам моніторингу просторово-часової мінливості аварій Одеської 
міської мережі газопроводів, у подальшому ці результати були 
підтверджені даними сучасних геодезичних, сейсмометричних та інших 
методів спостережень. Тобто наукове відкриття нового типу тектонічних 
рухів відбулося за схемою від практики до теорії. Як вже було показано, 
наявність руйнівних швидкоплинних реверсивних рухів земної поверхні 
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спочатку була визначена за даними системних періодичних особливостей 
руйнування газопроводів, водогонів та будівель в Одесі. З часом ми 
отримали дані про те, що руйнування трубопроводів в Одесі збігаються в 
часі з рухами тектонічних блоків Одеського узбережжя, що реєструються 
за допомогою спостережень за рівнем моря на суміжних тектонічних 
блоках (пункт Одеса-порт та пункт Яхт-клуб). Пізніше результати таких 
вимірів були уточнені з урахуванням супутникових альтиметричних 
спостережень за мінливістю топографії морської поверхні в Одеській 
затоці, що дозволило розрахувати безпосередньо геодинамічну складову 
мінливості рівня моря в межах Одеського узбережжя. Приблизно десять 
років тому швидкоплинні геодеформації були підтверджені геодезичними 
спостереженнями в Росії та сейсмометричними спостереженнями в Японії. 
Нині цей тип геодеформацій надійно реєструється сейсмометричними 
станціями Світової мережі та Європейською мережею геодезичних 
спостережень (EUREF Permanent GNSS Інтернет). З цього року прояви 
низькочастотних геодеформацій асейсмічного характеру стали доступними 
науковому загалу для досліджень завдяки Інтернет–ресурсам Європейської 
мережі GPS спостережень та глобальній мережі сейсмометричного 
моніторингу. 

Результати наших наукових досліджень, надруковані в чотирьох 
монографіях [1, 2, 3, 4], апробовані на десятках наукових конференцій 
найвищого рівня, захищені декількома патентами на винаходи 
технологічних рішень. З метою моніторингу зазначених небезпечних 
геодеформацій запропоновано використання сучасних супутникових 
методів, насамперед радіолокаційної диференційної інтерферометрії 
DInSAR (Differential InSAR). З метою моніторингу небезпечних 
геодеформацій міських агломерацій запропоновано використовувати метод 
Persistent Scatterer Interferometry), що дає для міських агломерацій більшу 
точність у порівнянні з точністю моніторингу природних ландшафтів.  

Слід зазначити, що 20 років тому про цей тип тектонічних рухів не 
було відомо, а ще декілька років тому світова наукова спільнота мала певні 
сумніви щодо руйнівної здатності таких геодеформацій, вважаючи, що 
руйнування трубопроводів, насамперед металевих та залізобетонних 
(каналізаційних колекторів), відбувається не за рахунок суттєвих амплітуд 
геодинамічних рухів, а через тривалі деформації малої амплітуди. Нині 
встановлено, що руйнівні швидкоплинні нерозривні асейсмічні 
геодеформації за енергією такі самі, як і землетруси (така сама амплітуда 
рухів), але асейсмічні геодеформації не викликають в інженерних спорудах 
явища резонансу, тому практично не спричиняють руйнувань будівель. З 
іншого боку, асейсмічні геодеформації викликають суттєві реверсивні 
геодеформації земної поверхні, а це явище притаманне тільки дуже 
сильним землетрусам, внаслідок яких руйнуються трубопроводи та 
інженерні споруди на опорах та з великими відстанями між опорами. 
Наукові дослідження, що були розпочаті в ВАТ «Одесагаз» створили 
підґрунтя для розуміння сучасних геодинамічних процесів. На рис. 2а 
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показані сучасні рухи пунктів GPS спостережень за останні два 
десятиріччя. 

 
Рис.2а 

 

 

 
 

Рис.2. Результати спостережень EUREF Permanent GNSS Network 

За даними Європейської системи геодезичних спостережень у межах 
нібито монолітної Євразійської плити відбуваються дивергентні та 
конвергентні рухи (рис. 2а). Вздовж Піренейського орогену, території 
Франції та Іспанії рухаються в різні боки. Західна та східна частини 
Європи повільно рухаються назустріч одна одній. Тобто спрямовані 
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внутрішньо плитові рухи, всупереч класичним уявленням, виявилися дуже 
суттєвими.  

Слід зазначити, що наведені на рис. 1 карти є результатом 
багаторічного осереднення, тобто в певні періоди могли відбуватися рухи 
різних напрямків. 

В результаті аналізу часової мінливості рухів GPS мережі було 
встановлено, що під дією річних змін форми нашої планети [3] не всі 
пункти рухаються з однаковою амплітудою. На рис. 3 чорними показані 
«рухливі» геодезичні пункти, амплітуда реверсивних рухів яких, з річною 
циклічністю вимірювалася сантиметрами.  

 

 
 

Рис. 3. Карта пунктів геодезичної мережі 
EUREF Permanent GNSS Network 

Тобто в межах Євразійської плити деякі її ділянки під впливом річної 
гармоніки рухаються з суттєвими амплітудами, а деякі – ні. Тобто 
підтверджено, що блокові рухи в деяких районах мають визначальний 
вплив на геодинаміку, про що ми казали ще 15 років тому, коли геодезичні 
дані в необхідному обсязі ще не існували. 

Підтвердилися і наші висновки про те, що в умовах сфероїдальності 
нашої планети блокові структури, що піднімаються, стають більш 
рухливими. В межах України геодезичні пункти Чернігів, Київ, Харків 
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піднімаються та є «рухливими», а геодезичні пункти Миколаїв, Євпаторія 
та Ялта занурюються та є стабільними до дії сил відповідно до річної 
геодеформаційної гармоніки.  

Що стосується території Одеси, яка є дуже рухливою, то за даними 
геодезичних пунктів Молдови і Румунії та нашими спостереженнями, 
Одеська ділянка теж піднімається [5]. Межа між стабільними 
Миколаївщиною, Херсонщиною та Кримом проходить безпосередньо 
через Одесу, мабуть, по Головному Чорноморському розлому, бо на 
відміну від території «Старої Одеси», руйнівні геодеформації у селищі 
Котовського майже не відбуваються [1].  

На жаль, у сучасний геологічний період руйнівні асейсмічні 
геодеформації створюють небезпечні умови для людства, особливо на 
урбанізованих територіях, але інформація про ці процеси, можливість їх 
прогнозування дають надію, що завдяки досягненням науково-технічного 
прогресу людство мінімізує ці ризики. Отримані нами результати повинні 
змінити світогляд людства в плані оцінки рівня безпеки життєдіяльності за 
наявності сучасних геодинамічних проявів. У теоретичному плані, на 
підставі диференційованого прояву пластичних геодеформацій в різних 
регіонах нами з’ясовані причини існування сейсмогенних та асейсмічних 
територій. З’ясовано, що землетруси виникатимуть тільки за умов 
унеможливлення розповсюдження територією пластичних геодеформацій. 
Це з’ясовує природу існування явища «сейсмических брешей», тобто 
тимчасового припинення сейсмічності територій після потужного 
землетрусу. Результати представлених досліджень висунуті на державну 
премію України.  
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ФОРМИРОВАНИЕ  АДАПТИВНЫХ  ЦИКЛОВ  

МЛЕКОПИТАЮЩИХ В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ИЗМЕНЕНИЙ 
ФАКТОРОВ  СРЕДЫ 

 
Специфическое значение светового фактора заключается в том, что 

закономерная динамика условий освещения играет важную роль в 
регуляции периодических явлений в жизни представителей органического 
мира. С самого возникновения жизни на нашей планете она осуществлялась 
в условиях ритмически меняющейся среды. Закономерная смена дня и ночи, 
регулярно повторяющиеся сезонные изменения комплекса факторов – все 
это требовало приспособления со стороны живых организмов. Наиболее 
кардинальная форма такого приспособления выражается в эволюционном 
становлении соизмеримости и согласования ритмов биологической 
активности различных живых форм с масштабами суточной и сезонной 
циклики комплекса условий среды. Адаптивный смысл этого явления 
заключается в том, что на его основе открылась возможность совмещения 
различных форм жизнедеятельности организма с периодом наиболее 
благоприятных для их осуществления внешних условий. Ритмичность 
общих проявлений жизнедеятельности и отдельных ее форм свойственна 
всем живым существам. В основе ее лежит специфика биохимических и 
физиологических реакций, составляющих сущность жизни и имеющих 
ритмичный характер. Длительность ритмов отдельных процессов, идущих 
на суборганизменном уровне, очень различна: от долей секунды (например, 
активность нейрона) до нескольких часов (секреторная деятельность желез) 
и даже более. Функционирование целого организма основано на интеграции 
отдельных суборганизменных ритмов и согласовании их с меняющимися во 
времени условиями среды. 

Свет представляет собой первично-периодический фактор: 
закономерная смена дня и ночи, как и сезонные изменения длины светлой 
части суток, происходят с жесткой ритмичностью, которая определяется 
астрономическими процессами и на проявления которой не могут повлиять 
условия и процессы, происходящие на Земле. Поэтому фотопериод 
наиболее устойчив в своей динамике, автономен и не подвержен другим 
влияниям. Только на экваторе, где продолжительность дня и ночи не 
изменяется по сезонам, и в некоторых особых условиях (глубины моря, 
пещеры, непрерывный полярный день) ведущее значение в регуляции 
биологических ритмов приобретают другие факторы. 

Суточные ритмы. Суточная периодичность свойственна 
большинству видов растений и животных. Имеются формы с дневной или 
ночной активностью; у некоторых видов вспышки активности проявляются 
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спонтанно, независимо от времени суток, некоторым животным присуще 
проявление активности в сумеречное время. Время открытия и закрытия 
цветков у высших растений, начала или окончания бодрствования (или, 
наоборот, сна) у животных-гидробионтов видоспецифично и отличается 
большим постоянством в своем соотношении с суточным ходом 
освещенности. Формирование видового стереотипа активности – сложный 
процесс, отражающий приспособление ко многим факторам среды; при 
этом условия освещения далеко не всегда имеют прямое отношение к этому 
процессу. Лишь у форм с ведущим значением зрительной рецепции 
(например, птицы) дневной тип активности прямо связан со светом как 
фактором видимости. Но даже и в этом случае такие условия, как пищевая 
конкуренция или специализация в питании, приводили к появлению 
отдельных форм с ночной активностью. Так же и у растений, 
функционально связанных со светлым периодом дня в своей 
продукционной (фотосинтез) функции, специализация к специфическим 
опылителям эволюционно формировала виды с ночным цветением. 

Общий характер активности животных в большинстве случаев 
определяется такими условиями, как тип питания, взаимоотношения с 
хищниками и конкурентами, суточные изменения комплекса абиотических 
факторов и т. п. Так, суточная активность пойкилотермных животных во 
многом определяется режимом температуры среды; у амфибий - сочетанием 
температуры и влажности. Среди грызунов виды, поедающие грубые, 
богатые клетчаткой корма, отличаются, как правило, круглосуточной 
активностью. Семеноядные же формы, употребляющие более 
концентрированную пищу, имеют возможность приурочить время ее 
добывания к ночному периоду, когда слабее пресс хищников. Особенно 
ярко это выражено у обитателей открытых пространств степей и пустынь. 
Экспериментально установлено, что сумеречно-ночной тип активности 
куньей акулы Mustelus canis прямо связан с аналогичным типом активности 
ее главной пищи – ракообразных. При исследовании 14 видов актиний 
коралловых рифов Карибского моря установлено, что характер активности 
зависит от их связи с симбиотическими зооксантеллами: виды, лишенные 
зооксантелл, расправлены ночью и сокращаются днем, а виды, содержащие 
зооксантеллы в щупальцах и ротовом диске, расправлены днем и 
сокращаются ночью. По данным K.Sebens, K.Riemer (1977) [3], актинии, у 
которых зооксантеллы расположены в добавочных структурах, днем 
расправляют эти структуры и сокращают ловчие щупальца, а ночью – 
наоборот [3].  

Циклические изменения общего уровня жизнедеятельности на 
протяжении суток связаны с соответствующими ритмами физиологических 
процессов. Активный период характеризуется большими энергозатратами и 
соответственно повышенной активностью комплекса физиологических 
реакций. Но суточные колебания метаболизма не есть только прямое 
следствие повышения общей активности: показаны закономерные суточные 
изменения уровня обмена покоя. В связи с динамикой обмена веществ 
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регистрируются и суточные ритмы температуры тела, в том числе и у 
гомойотермных животных. 

1. Режим освещения выступает в роли сигнального фактора, который 
определяет время начала и окончания активности. У дневных животных 
утреннее нарастание освещенности по достижении определенного порога 
стимулирует начало активной деятельности. По отношению к птицам 
известный орнитолог А.Н. Промптов назвал эту пороговую освещенность 
пробуждающей яркостью и установил конкретные ее величины для ряда 
видов. Вечером, по мере снижения освещенности, реакция на ее величину 
идет примерно в обратном порядке: птицы, начавшие активность раньше, 
заканчивают ее позднее [3]. У ночных видов начало активности 
коррелирует с определенной степенью снижения освещенности, а утреннее 
повышение ее определяет окончание активного периода. Так, малые 
подковоносы (наблюдения в июле) вылетали на охоту при освещенности 20-
150 лк, примерно через 30-40 мин. после заката. При этом отмечено, что в 
субальпийском поясе они вылетают несколько позднее – по-видимому, в 
связи с большей освещенностью открытых горных ландшафтов. У летяг 
также обнаружена тесная связь между временем выхода из гнезда и заходом 
солнца; начало их активности стимулируется определенным уровнем 
освещенности в узком диапазоне сумерек. У сипухи и ушастой совы 
максимальная активность отмечается при освещенности, характерной для 
полнолуния (0,4 лк), а у домового сыча – в предзакатные часы (150 лк). 

В связи с сезонными изменениями длины дня у многих видов 
сдвигается и время активности. У птиц, зимующих в умеренных широтах, в 
зимнее время активность начинается (относительно времени восхода 
солнца) раньше, чем летом. Видимо, реакция птиц на освещенность 
(«пробуждающая яркость») в течение года не остается постоянной. 
Биологически это легко объясняется необходимостью компенсации высоких 
энергозатрат в условиях короткого зимнего дня. Пороговые величины 
освещенности определяют время начала и окончания активности. На 
протяжении активной части суток интенсивность деятельности животных 
обычно имеет пульсирующий, фазовый характер. Так, воробьиные птицы в 
период размножения наиболее активны в утренние часы; затем их 
активность снижается и вновь повышается вечером. То же характерно для 
многих ночных видов: серая неясыть, например, наиболее активна в начале 
и конце ночи (иногда проявляется третий пик, в ее середине). 
Неравномерное проявление активности, при котором периоды питания, 
перемещения в пространстве и другие формы деятельности перемежаются 
фазами отдыха, свойственно очень многим видам животных. Это может 
быть связано с темпами накопления и расходования энергетических 
ресурсов, приспособлением к действию неблагоприятных факторов 
(например, перерыв активности в жаркое время суток) и т.п. Сезонные 
изменения комплекса факторов могут приводить к соответствующим 
модификациям типа активности. 
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Циркадианные ритмы. Сигнальная, синхронизирующая роль 
фотопериода отчетливо проявляется в условиях эксперимента, когда на 
фоне неизменной освещенности (чаще всего – при содержании в темноте) у 
подопытных организмов проявляется суточный ритм, свойственный 
данному виду в естественной обстановке. Это явление было впервые 
обнаружено и описано еще в XVIII в. в опытах с растениями, которые в 
норме опускают листья или складывают их на ночь и расправляют днем. 
После помещения в полную темноту эти растения сохраняли суточный ритм 
движения листьев. 

В начале XIX в. О. Декандоль повторил эти опыты с Mimosa pudica в 
условиях содержания при постоянном «дне» и получил тот же результат. 
Однако более тщательный анализ данных длительных опытов показал, что 
«свободный ход» цикла складывания и распрямления листьев составлял не 
точно сутки, а несколько меньше – порядка 22-22,5 часа. Этот же автор, 
инвертируя в опыте время «дня» и «ночи», добился перестройки ритма в 
соответствии с заданным циклом света и темноты. Таким образом, уже к 
началу нашего века были показаны два фундаментальных принципа 
современной концепции механизмов суточной ритмики: наличие 
эндогенной программы с периодом около суток и возможность влияния 
условий освещения (фотопериода) на реализацию этой программы. В 
настоящее время эти принципы получили подтверждение в 
многочисленных экспериментах с животными разных таксонов – от 
простейших до птиц и млекопитающих. Показано, что в основе суточных 
ритмов жизнедеятельности лежат наследственно закрепленные эндогенные 
циклы физиологических процессов с периодом, близким к 24 часам. 
Циклические процессы такого рода получили название циркадианных 
(циркадных) ритмов (F. Hallenberg et al., 1959) [1, 2].  

В наиболее «чистом» виде циркадианные ритмы выявляются лишь 
при содержании животных в строго постоянных условиях, т.е. без 
контроля со стороны меняющихся факторов среды. Выявленные таким 
образом, они показывают высокую степень автономности. В то же 
время эти свободно текущие эндогенные ритмы легко синхронизируются 
какими-либо внешними датчиками времени (изменения освещенности, 
температуры и т. п.). 

Характерная особенность циркадианных ритмов – некоторое не-
совпадение их периода с полными астрономическими сутками. В частности, 
опыты с птицами показали, что при содержании дневных видов в темноте 
или в условиях очень слабого постоянного освещения суточный цикл 
активности и уровня метаболизма сохраняется длительное (до 2-3 мес.) 
время, но период колебаний несколько отличается от 24 часа. В результате 
активность постепенно смещается на иные, нежели в нормальных условиях, 
часы суток. Аналогичные данные получены в опытах с другими 
животными. Определенное влияние на характер циркадианных ритмов 
оказывают различные условия освещения. Согласно правилу Ашоффа 
увеличение интенсивности непрерывного освещения вызывает у ночных 

 122 



видов уменьшение общей активности, некоторое удлинение цикла и 
укорочение его активной части; при уменьшении освещенности на-
блюдаются сдвиги противоположного характера. Дневные животные 
соответственно демонстрируют обратные реакции (Ю.Ашофф, 1964) [1, 2]. 
Считают, что несовпадение циркадианного ритма с длительностью 
астрономических суток открывает возможность сдвига ритмов активности в 
порядке их синхронизации с естественной сменой условий в каждом 
конкретном районе в разные периоды года. Ведущую роль в этом процессе 
играют внешние датчики времени, влияние которых способствует 
совмещению активного периода с наиболее благоприятным временем суток, 
синхронизации ритмов различных процессов на уровне целого организма, а 
также деятельности всех особей данной популяции. На этом основании 
внешние факторы, выступающие в качестве датчиков времени, часто 
называют факторами-синхронизаторами. Существует и иная точка зрения, 
согласно которой несовпадение эндогенного ритма с астрономическими 
сутками рассматривают как артефакт, вызванный неестественностью 
условий эксперимента (темнота, неизменность воздействующих факторов). 
В опытах с насекомыми показано, что при свободном выборе света и 
темноты животные демонстрируют ритм, равный 24 часам. Эти данные 
трактуются как полное совпадение эндогенного ритма с астрономическими 
сутками. Возможность адаптивного смещения ритмов в этом случае 
определяется тем, что в суточном цикле есть некоторый промежуток 
времени, когда организм проявляет чувствительность к внешним датчикам 
времени и может под их влиянием «сдвинуть» время смены активной и 
неактивной фаз ритма (В.Б. Чернышев, 1973, 1977). Близкие данные 
получены в опытах с некоторыми птицами: длительность суточного цикла 
при свободном выборе света и темноты составляла 23,7 часа (J. Aschoff et 
al., 1968), однако аналогичные опыты с соней-полчком Glis glis выявили 
циркадианный (превышающий 24 часа) характер ритма (H.-W. Butschke, 
1975, 1977) [3]. Несовпадение подходов и экспериментальных данных 
указывают на сложный характер явления и неполноту его изученности.  

В настоящее время большинство специалистов все-таки 
поддерживают концепцию о циркадианной природе суточных ритмов 
животных. В основе этой концепции лежит представление об эндогенном 
ритме физиологических процессов, который используется для измерения 
времени. В эндогенном ритме имеются две фазы длительностью около 12 
часов каждая: световая (светолюбивая) и темновая (темнолюбивая). На 
протяжении этих фаз реакция организма на световые воздействия полярно 
меняется. Так, у растений свет, действующий в течение световой фазы 
цикла, стимулирует цветение, а действующий в течение темновой фазы, 
тормозит его (Э. Бюннинг, 1961) [2]. Аналогичные отличия реакции на свет 
известны и для животных. 

Концепция циркадианных ритмов подтверждается обширными 
экспериментальными данными. Эндогенный околосуточный ритм 
свойствен большому числу различных физиологических процессов. Выше 
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уже указывалось на суточную периодику обмена веществ. То 
обстоятельство, что такой периодике подвержен и уровень основного 
обмена, свидетельствует об эндогенном характере циклов метаболизма и 
температуры тела. Широко известна четкая суточная периодика 
митотической активности клеток, которая, как правило, находится в 
противофазе с циклом общей активности, что, возможно, отражает 
«рациональное» распределение энергозатрат организма на протяжении 
суток. Большинство конкретных метаболических реакций также 
демонстрирует отчетливую периодичность на протяжении суток. Уже 
упоминалось о закономерных суточных движениях листьев и цветков. 
Столь же закономерно сменяют друг друга в суточном цикле фотосинтез и 
дыхание. Суточная периодика свойственна и ряду других физиологических 
процессов у растений. Еще лучше изучена суточная ритмика у животных: 
циклы деления, конъюгации, биолюминесценции у простейших, время 
спаривания, откладки яиц, вылупление из куколок у насекомых, 
ритмическая деятельность желез у позвоночных и многое другое. В ряде 
случаев зафиксированы точные параметры таких циклов и их 
составляющих. Так, суточные круговые движения вьющихся стеблей 
Phaseolus vulgaris складываются из трех параметров (скорость движения, 
его вертикальная и горизонтальная составляющие), обнаруживающих 
ультрадианные ритмы с периодом 80-110 мин. (В.Millet, W.Koukkari, 
1990). Эксперименты с мадрепоровыми кораллами Acropora acuminata 
показали, что меченый углерод включается в ткани только в дневное время 
с максимумом в послеполуденные часы; интенсивность видимой 
кальцификации максимальна в полдень и минимальна в полночь (D.Bames, 
G.Grossland, 1978). Опыты со слизнями Laevicaulis alta выявили четкую 
периодичность уровня фосфорилазной активности с максимумом в 0 часов 
и минимумом в 12 часов. Циклы такого же типа с максимумом в 20 часов и 
минимумом в 8 отмечены у скорпиона Heterometrus fulvipes, также 
ведущего ночной образ жизни. Уровень гликогена у этого вида показал 
обратный тип динамики: максимум – в 8 часов и минимум – в 20 часов. 
Для самцов ряда видов бабочек установлено, что они реагируют на 
феромон самки только днем. 

У птиц и млекопитающих известны суточные циклы ряда 
эндокринных желез и ферментных систем. Например, у лабораторных 
мышей установлен четкий суточный ритм азотистого метаболизма (по 
активности ферментов орнитинового цикла) с максимумом в 21 час и 
минимумом в 9 часов. У индийских мышей Mus booga обнаружен 
аналогичный циркадианный ритм активности аминотрансфераз с пиком в 0 
часов и минимумом в 12 часов, что соответствует характеру общей 
активности этого вида. Отмечены закономерные изменения в иммунных 
системах, в частности суточные ритмы В-и Т-лимфоцитов. В целом у 
млекопитающих известно не менее 50 органов, имеющих собственный 
эндогенный ритм функционирования. У некоторых птиц изучены 
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циркадианные ритмы активности коры надпочечников. Выяснено, что у 
видов с дневной активностью (куры, перепела) продукция кортикостерона 
максимальна в светлое время суток. Характерна автономность этих ритмов 
– они не подвержены влиянию со стороны других периодических 
процессов (общая активность, температура тела). У перелетных птиц во 
время миграции обнаруживается суточный ритм секреции пролактина в 
гипофизе; содержание птиц в темноте не нарушает этот цикл, что 
свидетельствует о его эндогенной циркадианной природе (В.П. Дьяченко, 
1972) [3]. Во время миграций проявляется и суточная периодика 
содержания сахара в крови со всеми признаками циркадианного цикла. 
Характер динамики сахара в крови имеет отчетливую адаптивную 
направленность: расположение пиков позволяет разделить время кормовой 
и миграционной активности. Отмечены также ритмические колебания 
уровня гликогена в печени и других органах, связанные со световыми 
условиями. 

Механизмы циркадианных ритмов и их регуляция остаются 
предметом интенсивных исследований. Природа «биологических часов», 
лежащих в основе эндогенных ритмов, изучена еще недостаточно. 
Большая степень автономности ритмов в отдельных органах, тканях и 
клетках побуждает искать эти механизмы на субклеточном уровне. Еще в 
конце 40-х годов прошлого столетия проф. Московского университета Д.А. 
Сабинин высказал предположение о связи механизмов суточной 
физиологической периодики со структурой генетического аппарата. В 
конце 1960-х годов эта гипотеза была возрождена в виде концепции 
хронона (С. Ehret, 1966; С. Ehret, E. Тruссо, 1967) [1]. Согласно этой 
концепции материальным носителем отсчета времени служит длинная 
молекула ДНК, нити которой расходятся, и на них строится 
информационная (матричная) РНК, достигающая полной длины 
одиночной нити ДНК примерно за 24 часа. Процесс сопровождается рядом 
сопутствующих реакций; он не зависит от температуры в очень широком 
диапазоне ее колебаний. Участие нуклеиновых кислот в механизмах 
биологических часов подтверждается тем, что действие ультрафиолетового 
облучения, повреждающего спирали ДНК, останавливало биологические 
часы или заметно сдвигало фазы циркадианного ритма. Такое же влияние 
оказывал актиномицин D – антибиотик, подавляющий синтез ДНК (опыты 
в обоих случаях проведены на одноклеточной водоросли Gonyaulax 
polyedra). 

В опытах американских ученых (R. Knopoka, S. Benzer, 1971) 
обработка дрозофил мутагеном нарушала ритмы локомоторной активности 
и выкукливания. Более подробный анализ позволил идентифицировать ген 
(«per»), нормальный аллель которого определяет околосуточный ритм, а 
мутации его влияют на биоритмы: у одних мутантов изменялась 
длительность эндогенного ритма, другие оказывались апериодичными 
(J. Takahashi, 1992). Наследуемый характер суточной ритмики выявлен и в 
опытах с мелкими грызунами; в некоторых случаях удавалось выявить 
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гены, ответственные за наследование биоритмов (В. Mumm et al., 1988; 
J. Miller, 1989) [2]. В связи с механизмами биологических часов изучается 
также роль клеточных мембран. Изначально отсчет времени связывали с 
взаимодействием мембран и ионов, регулируемым по принципу обратной 
связи, что обеспечивает колебательный характер процесса. В последнее 
время (начиная с 1970-х годов) участие мембран рассматривают более 
комплексно. Полагают, что молекулярный механизм циркадианной 
ритмичности описывается трансляционно-мембранной моделью, 
включающей два этапа: трансляции специфических белков на рибосомах и 
последующего встраивания этих белков в клеточные мембраны 
(H.-G. Schweiger, М. Schweiger, 1977; H.-G. Schweiger, 1987) [1]. Близка к 
мембранной гипотезе и кибернетическая модель, обосновывающая 
генерацию циркадианного ритма как результат взаимодействия многих 
колебательных процессов с более короткими (ультрадианными) периодами 
(J. Surowiak, 1978) [1, 2]. Реализация циркадианных ритмов и их регуляция 
с участием факторов-синхронизаторов осуществляется на уровне 
нейросекреторной системы. Опыты Дж. Харкер с тараканами, результаты 
которых были впервые доложены в 1960 г. на симпозиуме в Колд-Спринг – 

Харбор, показали, что регуляция циркадианных ритмов у них осуще-
ствляется нейросекреторными клетками подглоточного ганглия. Раз-
рушение этого узла вызывало нарушение ритмов, а имплантация 
соответствующей ткани – их восстановление. По современным пред-
ставлениям функция регуляции эндогенных ритмов у насекомых свой-
ственна центральному отделу основного мозга, а подглоточный ганглий 
играет дополнительную роль. На уровне нейросекреторных центров 
осуществляется связь нервной и эндокринной регуляции: в опытах с 
«перекрестным кровообращением» тараканы с разрушенным 
подглоточным ганглием обнаруживали ритмы, свойственные «донорам» 
(Дж. Харкер, 1964) [1]. 

У позвоночных животных центральная регуляция циркадианных 
ритмов на уровне целого организма связывается с промежуточным мозгом. 
Полагают, что высший уровень биологических часов, регулирующих на 
основе обратной связи циркадианные ритмы, локализован в гипоталамусе 
и функционирует по принципу мембранной модели, тогда как клеточные 
циклы осуществляются на основе модели хронона. Гипоталамическая 
регуляция реализуется нейросекреторной системой и связана с участием 
гуморальных механизмов. Показано, в частности, что у млекопитающих 
циркадианный ритм митозов и содержания эозинофилов в крови 
регулируется при участии надпочечников. В последнее время получены 
данные о роли эпифиза в генерации и регуляции циркадианных ритмов у 
позвоночных животных. В частности, у птиц удаление или разрушение 
эпифиза ведет к исчезновению или нарушению околосуточной ритмики; 
имплантация подопытным животным эпифиза, взятого от другой особи, 
восстанавливает ритм; такой же эффект дает введение гормона 
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эпифизамелатонина. Аналогичные результаты получены в опытах с 
млекопитающими, ящерицами и, в менее выраженной форме, с рыбами.  

Установлена функциональная связь эпифиза с нейросекреторными 
ядрами гипоталамуса. Именно гипоталамус (его супрахиазматическое 
ядро) считают первичным водителем ритма. В опытах с грызунами 
показано, что разрушение этого ядра вызывает аритмию, а имплантация 
этого участка -восстановление ритмов, свойственных животному-донору. 
Вопрос этот требует дополнительных исследований, но уже сейчас ясно, 
что генерация и регулирование эндогенных циркадианных ритмов – 
сложный процесс, осуществляющийся с участием комплекса нервных и 
гуморальных механизмов. Суммарные циклы циркадианной активности 
привязываются к определенному времени суток под действием внешних 
датчиков времени, выступающих в качестве факторов-синхронизаторов. 
Важная роль в этом процессе принадлежит световому режиму. Давно 
известно, что у ряда видов насекомых вылупление имаго из куколки 
происходит в строго определенное время суток. При содержании куколок в 
полной темноте синхронность вылупления нарушается, но однократная 
вспышка света способствует полной синхронизации вылупления и в этих 
условиях. Опыты на дрозофиле показывают, что четкость 
индуцированного светом ритма повышается при приближении параметров 
светового импульса (освещенность, длительность) к естественным для 
данного вида (В.Б. Чернышев, 1983) [1]. 

В качестве датчиков времени могут выступать и другие факторы. 
Так, в опытах с ящерицами Lacerta sicula, содержавшимися при 
непрерывном освещении, суточные циклы синхронизировались с измене-
ниями температуры воздуха с тем большим эффектом, чем контрастнее 
были суточные перепады температуры. При экспериментальном смещении 
суточных циклов освещения и температуры относительно друг друга 
игуана Uta stansburiana почти полностью синхронизировала свою 
активность с тепловой фазой, а у геккона Coleonyx variegatus в таких 
условиях циклы нарушались, что свидетельствует о взаимодействии этих 
двух факторов в регуляции цикла. В опытах с комаром Chironomus thummi 
при искусственном изменении температуры и фотопериода пик вылета в 
любом случае приходился на сумерки, однако повышение температуры 
сдвигало его на ночное время, а понижение – на дневное. У амфибий 
известно корректирующее цикл влияние сочетания температуры и 
влажности. В полярных широтах, где летом суточные циклы светового 
режима не выражены, многие птицы активны почти круглосуточно, 
чередуя периоды бодрствования с более короткими спонтанными 
перерывами для отдыха. Но у ряда видов суточный цикл сохраняется, хотя 
и в «сглаженном» виде (например, у белой куропатки). У полярных мле-
копитающих, судя по данным точных наблюдений, цикл более жесткий. 
Так, на Аляске волки, песцы, росомахи, длиннохвостые суслики в 
условиях непрерывного дня практически не меняли видового стереотипа 
суточной активности. Несомненно это связано с «жесткостью» 
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эндогенного ритма, но одновременно для регуляции суточных циклов в 
этих условиях имеет значение суточное движение солнца, изменения 
температуры воздуха, а возможно, и другие экзогенные факторы. 

Относительная роль эндогенных и экзогенных механизмов регуля-
ции суточного ритма неодинакова у разных видов. Так, у форели при 
содержании в темноте суточный цикл активности полностью нарушается, 
что указывает на преобладающее значение экзогенной регуляции. 
Аналогичные данные получены в опытах со стерлядью. При нормальном 
режиме освещения эти рыбы днем держатся исключительно в придонных 
слоях воды, а ночью равномерно распределяются в ее толще. При 
круглосуточном освещении рыбы держатся только у дна, а при 
круглосуточном затемнении ведут себя, как ночью. У геккона Ptyodactylus 
hasselquistii обнаружена тесная связь суточного ритма с изменениями 
температуры воздуха; при инвертировании температурного цикла ночная 
активность этого вида меняется на дневную. У арктических 
млекопитающих, как уже говорилось, напротив, сильно выражена 
эндогенная составляющая ритма: установившись в сезон со сменой дня и 
ночи, он сохраняется в течение всего полярного дня. Однако чисто 
эндогенных ритмов, как и чисто экзогенных, по-видимому, не существует. 
Воздействие внешних факторов подчас существенно изменяет характер 
суточного ритма, определенный эндогенной программой. Это и понятно: 
активность животных отражает весь сложный комплекс их 
взаимоотношений со средой и должна быть максимально 
синхронизирована с постоянно меняющимися условиями жизни. 
Абсолютное сохранение автономных, независимых от среды циклов 
биологически не выгодно, так же как и абсолютное «подчинение» 
активности ежеминутно меняющимся условиям. Сочетание устойчивых 
эндогенных ритмов с корректирующим влиянием внешних факторов – 
оптимальное решение этой биологической задачи. 

Сезонные ритмы. Большинство организмов, обитающих в условиях 
сезонной смены климатических режимов, характеризуется наличием 
периодических сезонных процессов, охватывающих комплекс 
физиологических систем и обеспечивающих биологически значимые 
изменения форм деятельности. У растений это связано с сезонным 
характером репродукции, определенными сроками образования семян, 
формированием клубней и других форм запасания питательных веществ 
перед зимой, обеспечивающих начало активной вегетации на следующий 
год, и т. д. Уже в первой половине XX в. было твердо установлено, что эти 
процессы имеют эндогенный, генетически запрограммированный 
характер; конкретные погодные условия только модифицируют их 
протекание. Установлена и важная роль фотопериода в регуляции 
сезонных периодических явлений у растений (W. Garner, H. Allard, 1920) 
[3]. 

У большинства животных также различные физиологические и 
биологические процессы проявляются сезонно: размножение, линька, 
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спячка и диапауза, миграции и др. Эволюционно сезонность этих явлений 
возникла как приспособление к циклическим изменениям климатических 
условий. Закономерная повторяемость сезонных состояний формируется в 
результате взаимодействия врожденных эндогенных сезонных циклов с 
информацией о состоянии внешних условий. Эти взаимодействия 
синхронизируют проявление эндогенной программы с периодами 
благоприятного для данной формы деятельности сочетания факторов 
среды и обеспечивают адаптацию организма к сезонному состоянию 
внешних условий. Физиологические механизмы формирования и 
регуляции сезонных явлений наилучшим образом изучены у высших 
животных. 

Цирканнуальные ритмы. Эндогенные биологические циклы с 
окологодовой периодичностью названы цирканнуальными (цирканными) 
ритмами. Как и циркадианные, они основываются на системе свободного 
отсчета времени по принципу биологических часов. В природных условиях 
эта система находится под контролем внешних факторов-синхронизаторов, 
среди которых у нетропических животных главная роль принадлежит 
фотопериоду. Проявление цирканнуальных ритмов может быть достаточно 
сложным, но в любом случае в них заложен механизм свободно текущей 
временной программы и контроль со стороны естественного режима 
освещения. Так, у шелковичного червя Bombyx mori яйца, которые 
развивались при коротком весеннем дне, дают самок, откладывающих 
яйца, не впадающие в диапаузу; яйца, развитие которых шло в условиях 
длинного летнего дня, дают самок, откладывающих диапаузирующие яйца, 
обеспечивая таким образом появление весеннего поколения. 

В цикле онтогенетического развития ряда насекомых 
видоспецифическая критическая длина дня определяет переход от одной 
фазы развития к другой. Адаптивный характер такого механизма 
регуляции виден, например, из того, что у яблоневой листовертки переход 
к диапаузе стимулируется разной длиной дня в разных широтах: 14 часов – 
на широте 32°, 16 часов - на 44°, 18 часов – 52° с. ш. В искусственных 
условиях, полностью исключающих действие внешних датчиков времени, 
обнаружено, что собственный ход цирканнуального ритма чаще всего 
бывает несколько меньше астрономического года. Так, две славки – 
садовая Sylvia borin и черноголовка S. Atricapilla – в возрасте 6 недель 
были помещены в условия постоянного фотопериода (10 часов света и 14 
часов темноты, или 10С:14Т) и содержались в этих условиях 
соответственно 10 и 8 лет. Периоды линек у этих птиц регулярно 
повторялись с периодичностью 9,4-9,7 мес. Аналогичные опыты с другими 
птицами (менее продолжительные) дали сходные результаты (Е. Gwinner, 
1968; P. Berthold, 1977, 1978) [2]. У сусликов Citellus lateralis, в течение 
трех лет содержавшихся в условиях постоянного освещения и стабильной 
температуры, выявлены цирканнуальные ритмы с периодом 344 сут.; у них 
же обнаружена цирканнуальная периодичность потребления пищи. 
Родившихся в виварии детенышей этого вида выращивали в различных 
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вариантах сочетания температуры и режима освещения. У всех 
подопытных животных обнаружены цирканнуальные ритмы спячки и 
динамики массы тела с периодичностью около 300 сут., не зависящие от 
фотопериода (Е. Pengelley et al., 1976, 1978) [1]. Длившиеся 22 мес. опыты 
с сусликами того же вида выявили свободно текущие изменения актив-
ности, полового цикла и массы тела; эти циклы в отличие от фаз начала и 
окончания суточной активности не синхронизировались фотопериодом (Т. 
Lee et al., 1986) [1]. Ослепленные бурундуки Tamias striatus, которых 
содержали при постоянной температуре и равномерном (12С; 12Т) 
чередовании света и темноты, в течение 6,5 лет демонстрировали 
динамику массы тела, двигательной активности и потребления пищи и 
воды с периодом 320 -340 сут. 

Несмотря на методические трудности выявления окологодовых 
эндогенных ритмов (многолетнее содержание в строго константных 
условиях), они выявлены уже не менее чем у трех десятков видов высших 
позвоночных. 

Гипоталамо-гипофизарная система. У позвоночных животных 
центральные механизмы, регулирующие сезонные состояния в 
экологически оправданные сроки, связывают с промежуточным мозгом, в 
частности с морфофункциональной системой гипоталамус – гипофиз. В 
гипоталамусе сконцентрированы механизмы автономного отсчета 
времени, а также размещены группы нейросекреторных клеток, 
функционирование которых изменяется в порядке реакции на динамику 
фотопериода. Таким образом, на уровне гипоталамических структур 
осуществляется вызванная изменениями фотопериода «подстройка» 
цирканнуальной ритмики. Связанные с сезонной периодичностью 
физиологические процессы регулируются с помощью гипофизарных 
гормонов, продукция которых, в свою очередь, находится под контролем 
гипоталамической нейросекреторной системы. 

В гипоталамусе высших позвоночных скопления нейросекреторных 
клеток образуют порядка 12 ядер, из которых в регуляции сезонных 
явлений особенно большое значение имеют два: супраоптическое, 
расположенное рядом с хиазмой зрительных нервов, и 
паравентрикулярное, лежащее более каудально, ближе к стенке III 
желудочка мозга. Вырабатываемые нейросекреторными клетками 
нейрогормоны (ней-росекреты) попадают в гипофиз. При этом в заднюю 
долю гипофиза (нейрогипофиз) нейросекреты передаются по аксонам 
нервных клеток. Из задней доли гипофиза эти нейросекреты попадают в 
кровяное русло уже в качестве гормонов нейрогипофиза. Их основная 
функция – регуляция водно-солевого обмена. Передняя доля гипофиза – 
аденогипофиз – получает нейросекреты более сложным путем: по аксонам 
нервных клеток они попадают в сосуды особой портальной (воротной) 
системы, связывающие гипоталамус с аденогипофизом. Поступившие в 
переднюю долю гипофиза нейросекреты стимулируют (а в некоторых 
случаях ингибируют) секрецию и выделение гипофизарных гормонов. 
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Действие последних специфично: попав в общее кровяное русло 
определенный гормон стимулирует деятельность конкретных органов, 
чаще всего эндокринных желез. 

Для формирования сезонных состояний наибольшее значение имеют 
гонадотропные гормоны (гонадотропины), стимулирующие функции 
половых желез; тиреотропный гормон, контролирующий деятельность 
щитовидной железы; адренокортикотропный гормон (АКТГ), активиру-
ющий продукцию гормонов в коре надпочечников; и пролактин, 
принимающий участие в прямой регуляции размножения и (у птиц) 
миграций. Таким образом, система гипоталамус – гипофиз определяет 
связь физиологических сезонных процессов с контролирующим действием 
фотопериода.  

Таким образом, «двойственный» характер происхождения адаптивных 
циклов (химико-биологическая природа первичных ритмов и зависимость 
их от периодических изменений условий среды) отчетливо отражается на 
физиологических механизмах, регулирующих суточную и сезонную 
периодичность жизнедеятельности организмов. По современным 
представлениям, в основе периодических процессов лежит внутренняя 
(эндогенная) программа, на которую воздействует сложный комплекс 
внешних условий. Одни из них прямо модифицируют эндогенную 
программу в соответствии с конкретной экологической ситуацией, другие 
выступают в качестве «датчиков времени», способствуя синхронизации 
эндогенных циклов с ходом закономерных (суточных, сезонных) изменений 
внешних условий. Одновременно, задавая общую «точку отсчета», эти 
факторы синхронизируют циклы суборганизменных процессов на уровне 
целого организма и циклы биологической активности отдельных особей на 
уровне всей популяции. Этим обеспечивается единство физиологического 
состояния и проявления определенных форм деятельности всеми особями, 
населяющими общие места обитания. В качестве таких датчиков времени 
могут выступать многие периодически меняющиеся факторы среды. Но в 
эволюции большинства групп живых организмов основное 
синхронизирующее значение закрепилось за закономерными изменениями 
светового режима – фотопериодическая регуляция. 
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Професійна підготовка фахівців екологічного профілю в Україні 
здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями (далі – ОКР): молодший 
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр у межах окремого напряму 
підготовки. У зв’язку з розширенням сфери діяльності фахівців цього 
профілю по виконанню завдань сталого розвитку в 2006 році постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1719 “Про перелік 
напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” назву напряму 
підготовки було змінено на “Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування”. 

Нині підготовку фахівців з екології та охорони навколишнього 
природного середовища в Україні проводять понад 100 вищих навчальних 
закладів, серед яких є спеціалізований ВНЗ з цього напряму – Одеський 
державний екологічний університет. Провідними вищими навчальними 
закладами з підготовки екологів є також Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна, Національний авіаційний університет 
(м.Київ), Донецький національний технічний університет, Національний 
технічний університет України “КПІ”, Національний університет біоресурсів 
і природокористування України (м. Київ), Національний лісотехнічний 
університет України (м. Львів), Національний університет “Львівська 
політехніка”, Севастопольський національний університет ядерної енергії та 
промисловості та ін. 

Слід відзначити, що цей напрям підготовки є одним з наймолодших не 
тільки в України – вища професійна екологічна освіта веде свій відлік з 
початку 80-х років минулого століття. Тому особливо важливим є розробка 
методичних основ цієї підготовки, узгодження позицій різних науково-
педагогічних шкіл, що сформувалися, обмін досвідом та його поширення. Ці 
завдання успішно виконує комісія з екології, охорони навколишнього 
середовища та збалансованого природокористування Науково-методичної 
ради МОНмолодьспорту України. Комісія створена на базі Одеського 
державного екологічного університету, вона об’єднує зусилля вищих 
навчальних закладів у розбудові системи вищої екологічної освіти в Україні. 
До складу комісії входять представники майже 35 вищих навчальних 
закладів, Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
України, громадських екологічних організацій, зокрема “Всеукраїнського 
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товариства охорони природи”, “Всеукраїнської екологічної ліги”, 
Буковинської філії НЕЦУ “Крона”.  

У своїй діяльності комісія керується згідно з чинним законодавством 
України, законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Національною 
доктриною розвитку освіти України, постановами Кабінету Міністрів 
України, нормативними документам Міносвіти і науки України, зокрема 
положеннями про науково-методичну раду з питань освіти. 

Головними функціями комісії визначені: 
- розробка рекомендацій стосовно вдосконалення навчальних планів з 

підготовки фахівців та погодження навчальних планів при їх відповідності 
освітньо-професійним програмам; 

- розробка рекомендацій та науково-методичних вимог до програм з 
нормативних навчальних дисциплін; 

- розробка пропозицій до перспективних планів підготовки та видання 
підручників, навчальних посібників та методичної літератури, експертиза і 
рецензування рукописів щодо доцільності їх видання, створення авторських 
колективів для написання програм з нормативних навчальних дисциплін та 
підручників; 

- проведення науково-методичної експертизи підручників, навчальних 
посібників та іншої запланованої до видання навчально-методичної 
літератури; 

- науково-методична експертиза засобів діагностики якості підготовки 
фахівців;  

- розробка рекомендацій щодо удосконалення організації самостійної 
та індивідуальної роботи студентів, критеріїв оцінювання успішності 
навчання студентів; 

- розробка пропозицій до планів та програм підвищення кваліфікації та 
перепідготовки викладачів; 

- вивчення та розповсюдження досвіду підготовки фахівців у 
вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах; 

- підготовка висновків щодо еквівалентності рівнів кваліфікацій з 
вищої освіти, вчених звань, отриманих за кордоном, при їх визнанні та 
нострифікації відповідних документів в Україні. 

В умовах змін, що нині відбуваються у підготовці фахівців у галузі 
екології та охорони навколишнього середовища в Україні, а саме: 

- розширення змісту підготовки бакалаврів за рахунок питань сталого 
розвитку, збалансованого природокористування; 

- введення п’яти нових спеціальностей на ОКР «спеціаліст» та 
«магістр» (наказ МОН України від 09.11.2010 р. № 1067 «Про введення в дію 
переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і 
магістра, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
27.08.2010 р. № 787») – «Прикладна екологія та збалансоване 
природокористування (за галузями)», «Екологічна безпека», «Екологічний 
контроль та аудит», «Радіоекологія», «Заповідна справа»;  
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- особливої уваги комісія приділяє розробці нових галузевих стандартів 
вищої освіти (далі – ГСВО) на ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» з 
урахуванням вимог кредитно-трансферної системи організації навчального 
процесу. 

В 2010-2011 рр. робочою групою, до складу якої входили представники 
24 провідних вищих навчальних закладів, був розроблений проект галузевого 
стандарту вищої освіти (далі – ГСВО) з напряму “Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування” для ОКР 
«бакалавр». Проект був затверджений та введений в дію наказом 
МОНмолодьспорту України від 27.12.2011 р. № 1543. Таким чином, з 2012 р. 
підготовка бакалаврів-екологів у всіх ліцензованих вищих навчальних 
закладах України, що готують фахівців цього напряму, повинна 
здійснюватися на основі цього стандарту. 

Відповідно до затвердженого стандарту випускник бакалавріату буде 
отримувати єдину кваліфікацію «Організатор природокористування». Слід 
зазначити, що структура розроблених ОКХ і ОПП передбачає значну 
гнучкість побудови навчального процесу у конкретному вищому 
навчальному закладі відповідно до його профілю та уподобань студента. Так, 
обсяг годин циклу самостійного вибору ВНЗ та циклу вільного вибору 
студента в сумі складає 45% від загального обсягу підготовки. Це дозволить 
вищим навчальним закладам різних типів краще враховувати конкретні 
умови (галузеві, регіональні та ін.) під час розробки навчальних планів 
підготовки бакалаврів. 

Комісією також були розроблені та затверджені «Засоби діагностики 
якості знань» з нормативних дисциплін освітньо-професійної програми 
бакалавра. 

Значним кроком в удосконаленні підготовки висококваліфікованих 
фахівців у галузі екології є введення з 2011/2012 навчального року в дію за 
поданням комісії нового переліку спеціальностей на ОКР «спеціаліст» та 
«магістр». Такий крок є безумовно прогресивним та передбачає 
вдосконалення професійної вищої екологічної освіти в Україні. Це також 
значно розширить ринок працевлаштування випускників-екологів, підвищить 
їх конкурентоспроможність на європейському та світовому ринках праці. 

З метою реалізації наказу МОН України від 09.11.2010 р. № 1067 
комісія з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування визначила базові навчальні заклади з розробки ГСВО з 
нових спеціальностей та створила відповідні робочі групи з числа провідних 
фахівців вищих навчальних закладів України. Засідання робочих груп вже 
пройшли в Одеському державному екологічному університеті – за 
спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», в 
Полтавському національному технічному університеті – за спеціальністю 
«Прикладна екологія», в Севастопольському національному університеті 
ядерної енергії та промисловості – за спеціальністю «Радіоекологія», в 
Харківській національній академії міського господарства – за спеціальністю 
«Екологічна безпека». 
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Водночас вищі навчальні заклади готують необхідні документи та 
отримують ліцензії на нові спеціальності підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційними рівнями «спеціаліста» і «магістра» в установленому 
порядку.  

Крім цього кола проблем, комісія з екології, охорони навколишнього 
середовища та збалансованого природокористування приділяє суттєву увагу 
питанням формування в населення екологічної свідомості та екологічного 
складу мислення, як однієї з основних вимог до системи екологічної освіти і 
виховання. Вирішити проблему екологічного виховання значно складніше, 
ніж удосконалити систему екологічної освіти. Екологічне виховання, крім 
екологічних знань, охоплює широкий спектр найрізноманітніших людських 
якостей і характеристик, певний світогляд і світосприйняття, моральні, 
правові, екологічні, соціальні принципи та норми. Його не можна 
відокремлювати від естетичної, моральної, правової освіти і виховання.  

Необхідною складовою екологічної освіти та виховання є оволодіння 
екологічною етикою, об’єктом дослідження якої є екологічна мораль як 
форма суспільної свідомості. На виконання ст. 6 Закону України «Про захист 
тварин від жорстокого поводження» і рішення Окружного адміністративного 
суду м. Києва щодо впровадження у вищу та середню освіту України 
дисципліни «Екологічна етика» інформаційним листом від 23.06.10 № 1/9-
450 рекомендовано включення до переліку вибіркових дисциплін навчальних 
планів вищих навчальних закладів дисципліни «Екологічна етика» в обсязі 1 
кредиту ЕСТS (36 год.). 
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ОСНОВНІ  НАПРЯМИ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ  ОСВІТИ  СУСПІЛЬСТВА 

 
Освіта була і залишається однією з пріоритетних галузей соціально-

економічного поступу в різні періоди суспільних трансформацій. Принципи 
еколого-збалансованого розвитку потребують орієнтації усіх виробництв на 
пом'якшення тиску на довкілля, зменшення обсягів видобутку й 
використання природних ресурсів та припинення нищення навколишнього 
природного середовища. 

Міжнародні організації, до яких приєдналась Україна, визнали освіту 
«фундаментом збалансованого розвитку, базовим елементом трансформації 
суспільства до збалансованого розвитку», а прийнята у Вільнюсі (Литва) у 
2005 р. «Стратегія Європейської економічної комісії ООН з освіти в 
інтересах збалансованого розвитку» поставила учасникам цього альянсу 
завдання до 2014 р., тобто у період Декади ЄЕК з освіти в інтересах 
збалансованого розвитку (ОЗР), активізувати роботу з впровадження 
розроблених рамкових угод з інтенсифікації практичних дій у руслі реалізації 
визначених мети та освітньої політики. Україна почала впроваджувати 
компетентнісну парадигму навчання на зміну когнітивно-орієнтованій зі 
збереженням креативного підходу і спрямуванням на засади екобезпечного, 
збалансованого розвитку.  

Проблеми розвитку цивілізації та ноосферогенезу 
Пріоритетними напрямами реформування системи вищої освіти 

визначено гуманізацію, гуманітаризацію, фундаменталізацію, 
індивідуалізацію, інноваційний характер освіти, міжнародну інтеграцію. На 
жаль, належної уваги не приділяється екологізації вищої освіти та освіти в 
цілому, хоча сьогодні, у період глобальної екологічної кризи, вона має бути 
визнана найнеобхіднішою і найважливішою.  

Драматизм екологічних реалій сьогоднішнього світу, особливо в  
Україні, свідчить про безперспективність розвитку суспільства без 
екологічного мислення, свідомості, культури, тому формування сучасної 
системи екологічної освіти є не лише пріоритетним державним завданням, а 
й одним з важливих і складних концептуальних підходів до проблеми 
розвитку цивілізації та ноосферогенезу. 

У стратегії ЄЕК ООН з ОЗР вказано, що ключовим елементом її 
реалізації мають бути національні (державні) плани дій з урахуванням 
фактичного стану справ країни та розроблені й затверджені основоположні 
документи з ОЗР для всіх рівнів освіти. Ці заходи було визначено як 
першочергові завдання для Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. У 
подальшому передбачалися грунтовні дослідження зв'язків між 
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природничими, екологічними, суспільними і політичними науками, 
максимальна їх екологізація з включенням принципів збалансованого 
розвитку до навчальних програм дисциплін вищої школи, спеціальні курси 
підготовки викладачів та широкомасштабні міждисциплінарні проекти. 

Рівень соціальної зрілості людини 
Згідно з Концепцією екологічної освіти України, затвердженою 

Міністерством освіти і науки України у 2001 р., основними завданнями 
екологічної освіти (ЕО) мають бути формування екологічної культури 
засобами формальної і неформальної освіти у всіх верств населення, 
особливо у керівників різних рангів, менеджерів виробництв; підготовка 
фахівців-екологів для всіх без винятку галузей економіки. ЕО покликана 
поєднувати екологічні знання, екологічне мислення. екологічний світогляд, 
екологічну етику, екологічну культуру відповідно до соціальної зрілості 
Людини. 

Разом з тим, теоретичні й методичні основи екологічної освіти у вищих 
навчальних закладах (ВНЗ) з підготовки фахівців для вирішення нагальних 
професійних питань потребують осмислення педагогічних, теоретико-
методологічних засад становлення сучасного еколога, фахівця будь-якої 
галузі як особистості нового типу, готового до розв'язання практичних 
проблем охорони довкілля, озброєного екологічним мисленням, свідомістю, 
розумінням місця Людини у Природі, яка є найвищою святістю і 
неперевершеним творінням, жити в якому має право гармонійна і мудра 
індивідуальність, здатна забезпечити розбудову екобезпечного суспільства. 

До чого призводить наслідування чужих схем навчання 
Національна система освіти відображає нинішній трагічний стан 

украінського суспільства, який слід якнайшвидше подолати. У руслі 
виконання рішень міжнародних самітів та конференцій держава має 
долучитися до ухвалення Концепції збалансованого розвитку та дієвого 
виконання окреслених завдань, серед яких питання освіти є першочерговим. 
Для його вирішення ще достатньо існуючого потенціалу освітньої системи, 
яка повинна активізуватися в частині реалізації Концепції екологічної освіти 
України та скоригованого Плану її виконання.  

Вітчизняна система екологічної освіти ще не має належного 
освітянського менеджменту і управління, які відповідали б сучасним 
вимогам. Вона поступово втрачає колишні переваги у формальній сфері 
через наслідування чужих схем навчання. Новітні телекомунікаційні 
технології поки що не знайшли широкого впровадження у навчальні процеси 
більшості вищих навчальних закладів держави, що ставить під сумнів 
практичне втілення основних положень «Порядку денного на ХХΙ століття». 

Роль освіти у подоланні екологічної кризи, у розвитку збалансованого 
суспільства є надзвичайно високою, оскільки лише вона здатна створити 
передумови для формування керівної еліти, яка зможе реалізувати потужні 
вітчизняні можливості на благо свого народу, європейської і світової 
спільнот. Національна система навчання потребує глибокої, а не поверхової 
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екологізації змісту, на базі якого можна провести поступовий, а не 
штурмовий перехід до освіти задля збалансованого розвитку, що передбачає 
вищий ступінь свідомості, духовності, екологічної культури. Сучасному 
західному суспільству споживання ми маємо протиставити альтернативу в 
образі високодуховної, освіченої нації. 

Екологічний потенціал нації або джерело гармонізованих знань 
Комплексна оцінка національного екологічного потенціалу свідчить 

про можливість переходу до реалізації збалансованої політики еколого-
економічного поступу. Державі вкрай потрібні стабільні та професійні 
управлінські структури на всіх рівнях, особливо на тих, що є основою 
збалансованого розвитку; постійна перепідготовка державних службовців, 
оцінка і переатестація їхніх екомінімумів, знань основ гармонізації 
економічної, соціальної та екологічної рівноваги. Варто активізувати 
розв'язання власних екологічних проблем і пропонувати світові здобутки у 
подоланні глобальних, регіональних і місцевих негараздів. 

Інтеграція України у європейський науково-технологічний та 
конкурентний простір зумовлює потребу у формування інноваційної моделі 
розвитку, що спирається на сучасні наукові досягненння, які стануть 
джерелом природоузгодженого економічного зростання, базою для 
утвердження екологічної етики, моралі, культури, гармонізованих знань, 
зрештою, мудрого суспільства. На жаль, в Україні зволікають з прийняттям 
Концепції збалансованого розвитку, закону «Про екологічну освіту», з 
розробленням та прийняттям концепції освіти в інтересах збалансованого 
розвитку. 

Прогресивне суспільство XXΙ століття орієнтується на ноосферне 
мислення, новий спосіб життя та спирається на екологічну етику, 
домінування духовних потреб над матеріальними. Стратегічною метою 
екологічної освіти є екологічний світогляд, тактичною – формування 
духовних потреб особистості, яка самовдосконалюється, самореалізується і 
сповідує високі морально-етичні принципи. 

Екологія в сучасному її розумінні покликана стати базовою освітньою 
галуззю з власною проблематикою, методологією, колом наукових, життєво 
важливих проблем. Одним із головних завдань екоосвіти є формування 
екологічної культури кожної особистості та етносу в цілому, її ефективний 
розвиток може бути реалізований через цілісну освітньо-виховну систему на 
базі принципово нової еколого-навчальної моделі. Час чіткого розмежування 
дисциплін минув. Нинішня освіта мала б сприяти всебічному розумінню 
єдності світу, який людина налаштована вдосконалити і поліпшити за 
беззастережного дотримання екологічних законів.  

Розуміння екологічної освіти як викладання лише біологічних, 
географічних чи інших природничих дисциплін є помилковим, оскільки 
навчальний зміст екологічної освіти має плекати екологічні цінності 
культури, що виховують підростаюче покоління на всіх етапах життя, 
особливо у період здобуття формальної і неформальної освіти. 
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Статус екологічної освіти 
Екологічна освіта має дістати статус стратегічної, масштабної, 

важливої пріоритетної галузі, з розширеним і оновленим змістом, формою та 
методами навчання в умовах інформатизації суспільства. Нагальною є 
потреба в організації її моніторингу, у розвитку формальної і неформальної 
складових, впровадженні сертифікації навчання керівних кадрів, 
відповідальних працівників, депутатського корпусу, стандартизації їх 
екомінімумів, запровадженні екоменеджменту і екоаудиту в усіх галузях 
економіки, особливо в системі освіти, у постійному опрацюванні перспектив 
екологічної освіти в державі. 

Нова освітня галузь 
Сьогодні варто ставити питання не про розвиток і вдосконалення 

екологічної освіти, а про новий її статус і важливу роль у розбудові системи 
освіти для збалансованого суспільства. На сучасному етапі реформування 
освіти має утвердитися нова позиція стосовно екологічної освіти як 
інструмента соціалізації індивіда, його адаптації до життя в урбанізованому 
середовищі в умовах розвитку громадянського, інформаційного суспільства. 
Такий підхід до розуміння екологічної освіти дає змогу представити її як 
нову освітню галузь з надпредметними функціями, спрямованими на 
формування ціннісних орієнтацій ставлення до навколишнього середовища 
(природного і штучного, перетвореного людською діяльністю) та 
внутрішнього світу самої людини, її здоров'я, духовних і матеріальних 
потреб. Система екологічної освіти потребує значного вдосконалення, тобто 
належного оперативного зворотного зв'язку для виявлення слабких місць, 
відповідних управлінських рішень, що можуть реалізовуватися через 
впровадження дієвого аудиту і запровадження індикаторів. 

Індикатори діяльності керівних органів влади 
Індикатори широко застосовують для моніторингу інтенсивності 

просування на шляху збалансованого розвитку багатьох держав світу. 
Індикатори визнано реальним інструментом контролю ефективності 
діяльності керівних органів влади щодо реалізації поставлених цілей. Завдяки 
їх аналізу може відбуватися корегування мети, завдань довгострокових 
цільових програм. 

Екологічна підготовка у вищій школі тісно пов'язана зі спеціалізацією 
ВНЗ, які готують фахівців для певної галузі. Якщо вітчизняний 
агропромисловий комплекс одержує державну підтримку у розвитку 
сучасних напрямів наукових досліджень, то підготовка студентів проходить з 
активним залученням їх у цей прцес, що є свідченням ефективного 
поєднання теоретичної і практичної складових у формуванні високого рівня 
екологічної культури. Якщо ж у галузі не впроваджується екологічний 
менеджмент, аудит, паспортизація підприємств, територій, це відразу 
позначається на стані екологічної підготовки майбутніх фахівців різних 
спеціальностей, спеціалізацій, в яких формується необхідний рівень 
екологічного мислення, свідомості, екологічної культури в цілому. 
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Загалом, введення у навчальні програми вищої школи лише одного 
предмета «Основи екології» спроможно забезпечити достатній рівень 
майбутніх фахівців, а фактичне припинення викладання «Основ екологічних 
знань» у загальноосвітніх закладах ставить під сумнів існування її в нашій 
державі взагалі. Всі складові галузевих стандартів вищої освіти мають бути 
оновлені та доповнені новими вимогами до змісту навчання, соціального 
замовлення, діагностики якості екологічної компетентності майбутніх 
фахівців в інтересах збалансованого розвитку. 

Особливості екологічної освіти та виховання студентів 
Проблема виховання майбутніх фахівців з вищою освітою набуває нині 

особливої актуальності. Життя переконливо доводить, що технічний прогрес 
автоматично не веде до духовного прогресу. Нині метою суспільства (у т.ч. й 
вищої освіти) має стати духовне вдосконалення людини задля переходу 
людства на новий щабель еволюційного розвитку: від людини розумної до 
людини духовної. 

Вища школа як храм науки повинна бути і храмом високої культури. 
Актуально звучать слова Ф.Д. Рузвельта, колишнього президента США: 
«Виховати людину інтелектуально, не виховавши її морально, – означає 
виростити загрозу для суспільства».   

Духовність молодої людини розкривається через особистісні цінності. 
Найвищою і абсолютною цінністю буття є природа, яка виплекала 
найрозвиненішу форму життя – людину. Ціннісне ставлення до природи є 
фундаментальним і всеохоплюючим виміром. Без розуміння природи як 
цінності будь-яка діяльність стосовно неї набуває утилітарного характеру. 
Таке ціннісне ставлення молоді до природи полягає в її універсальності, 
охоплює властивості природи не лише з погляду практичної, а й 
пізнавальної, естетичної та моральної цінності. Проте причинами шкоди 
довкіллю, яку заподіює людина, – є екологічне невігластво, незнання і 
нерозуміння законів екології, а також нездатність сучасної економічної, 
технічної й управлінської вищої освіти готувати фахівців з достатнім рівнем 
екологічної підготовки.  

Яким є рівень екологічної освіти у вищій школі нашої країни? Відомо, 
що сучасний стан довкілля в Україні офіційно характеризується як кризовий. 
Науковці і викладачі застерігають: фактичне припинення викладання 
студентам-економістам та студентам-управлінцям екології як дисциплини 
(залишилася лише назва, курс має статус модуля) лише поглиблюватиме цю 
кризу, оскільки екологічна освіта й виховання майбутніх фахівців – один з 
аспектів гуманізації, що передбачає подолання споживацького ставлення до 
природи та екологічного невігластва, і спрямований на відвернення загрози 
глобальних екологічних катастроф. 

Принципи екологічної освіти в Україні повинні відповідати світовим 
освітнім тенденціям та вкючати такі напрями: 

1. Загальність, неперервність і послідовність – забезпечує охоплення 
екологічною освітою та вихованням усіх верств населення через єдність 
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ланок освіти України; узгоджує зусілля різних міністерств, установ, відомств, 
громадських організацій (приклад: громадський Університет екологічних 
знань Одеської національної наукової библіотеки ім. М.Горького); створює 
умови, коли здобуті знання і досвід базуються на раніше засвоєних і є 
основою для наступних, що, зрештою, сприяє розвиткові екологічної 
культури протягом усього життя людини. 

2. Системність та цілісність - відображає цілісність навколишнього 
середовища і забезпечує формування у школярів та молоді розуміння єдності 
довкілля. 

3. Міждисциплінарність - зумовлюється характером сучасної екології 
як синтетичної  науки та сфери практичної діяльності людини. Цей принцип 
реалізується у практиці освітньо-виховного процесу за допомогою 
міжпредметного підходу, який полягає в узгодженому використанні 
освітнього і виховного потенціалу всіх навчальних предметів, позаурочної 
роботи, самоосвіти та інших форм освіти з метою формування екологічної 
культури особистості.  

4. Особистісна орієнтованість - полягає у забезпеченні психолого-
педагогічних умов, які сприяють виявленню, реалізації і розвитку 
пізнавальної самостійності, творчої активності й обдарованості особистості в 
усіх ланках екологічної освіти та виховання. 

5. Поєднання впливу на інтелектуальну, емоційно-чуттєву, виробничу 
сфери діяльності особистості – забезпечує сприйняття проблем довкілля як 
особистісно значущих і спрямовує на перехід від накопичення екологічних 
знань до формування і розвитку відповідних рис особистості, моделей 
поведінки, діяльності. 

6. Варіативність - забезпечує кожному можливість вибору рівня, змісту, 
темпу, форми екологічної освіти відповідно до вимог суспільства, 
особистісних здібностей та нахилів. 

7. Єдність місцевого, регіонального та глобального підходів – 
забезпечує ознайомлення з проблемами навколишнього середовища різного 
рівня і практичну участь у розв'язанні екологічних проблем найближчого 
оточення. 

8. Практична спрямованість на розв'язання конкретних проблем 
довкілля – передбачає набуття певних побутових та професійних екологічних 
умінь і навичок, їх розвиток та практичну реалізацію у відповідних умовах. 

У країнах Європи давно зрозуміли, що формувати екологічну 
свідомість у широких верств населення, перш за все в управлінців, 
необхідно. Директиви Європейського співтовариства передбачають 
обов'язкове викладання екології у навчальних закладах, у тому числі й у 
вищих. Отже екологічна свідомість майбутніх фахівців будь-якого напряму 
формується у процесі екологічної освіти. 
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«Одесская юридическая академия» 
 

ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ  
ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В соответствии со ст. 7 Закона Украины «Об охране окружающей 

природной среды» повышение экологической культуры общества и 
профессиональной подготовки специалистов обеспечивается 
общеобязательным комплексным образованием и воспитанием в области 
охраны окружающей природной среды, в том числе в дошкольных детских 
учреждениях, в системе общего среднего, профессионального и высшего 
образования и повышения квалификации и переподготовки кадров. Кроме 
того, в ст. 9 природоохранного закона закреплено право граждан на 
получение экологического образования. Экологические знания являются 
обязательным квалификационным требованием для всех должностных лиц, 
деятельность которых связана с использованием природных ресурсов и 
оказывает воздействие на состояние окружающей среды. 

Из приведенных положений природоохранного закона следует, что 
формирование высокого уровня эколого-правовой культуры современного 
общества в целом и каждого отдельного гражданина страны возможно 
посредством комплексного подхода к достижению этой цели. При этом 
наиболее эффективным средством её формирования является осуществление 
системного и целенаправленного процесса как эколого-правового 
образования, так и выработки убеждений, установок и мотивов правомерного 
и инициативного эколого-правового поведения. 

Важную роль в усилении эколого-правового образования сыграли 
«Основные направления государственной политики Украины в области 
охраны окружающей природной среды, использования природных ресурсов 
и обеспечения экологической безопасности» [1]. Они, в частности, 
предусматривали расширение системы эколого-правовых учреждений, 
разработку новых учебных программ, совершенствование методики 
преподавания основ экологического права и специальных учебных курсов по 
эколого-правовым дисциплинам, создание в системе Министерства экологии 
и природных ресурсов Украины научного центра экологического права и 
законодательства для осуществления комплексных эколого-правовых 
исследований и другие меры образовательного и воспитательного характера. 

Требования «Основных направлений» нашли отражение в Концепции 
охраны и восстановления окружающей природной среды Азовского и 
Черного морей, утвержденной Постановлением Кабинета Министров 
Украины от 10 июля 1998 года, и в «Общегосударственной программе 
охраны и восстановления окружающей природной среды Азовского и 
Черного морей», утверждённой Законом Украины от 22 марта 2001 года [2]. 
В указанной программе, наряду с правовыми, организационными, 
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финансовыми и научно-методическими мерами охраны окружающей среды 
Азовского и Черного морей, предусмотрены также информационно-
образовательные мероприятия. Последние направлены на повышение уровня 
экологического образования и информированности населения Азовско-
Черноморского региона. В этих целях предусматривалось расширение 
количества изданий научно-популярной литературы и увеличение числа 
научно-познавательных теле- и радиопрограмм с эколого-правовым 
содержанием. 

Определённое значение для целенаправленного воздействия на 
поведение и деятельность населения в области формирования экологической 
культуры имела деятельность заповедников и национальных природных 
парков Украины. Основные направления деятельности этих учреждений 
отражены в Положении об эколого-образовательной деятельности 
заповедников и национальных природных парков Украины. К ним, в 
частности, отнесены: формирование на базе заповедников и национальных 
природных парков региональных, национальных и международных центров 
подготовки кадров в сфере эколого-образовательной и эколого-
воспитательной работы; ведение природоохранной пропаганды; 
осуществление учебно-воспитательной, научно-исследовательской и 
методической работы среди молодежи путем реализации совместных 
эколого-образовательных программ и проектов с различными организациями 
природоохранной направленности; организация массовых эколого-
образовательных мероприятий и сотрудничество с экологическими 
организациями и движениями. 

В настоящее время «Основные положения (стратегия) государственной 
экологической политики Украины на период до 2020 года», утверждённые 
Законом Украины от 21 декабря 2010 года [3], предусматривают разработку 
методологических основ и внедрение непрерывного экологического 
образования, которые будут способствовать успешной реализации 
национальной экологической политики. Такие её составляющие, как 
экологическое образование для устойчивого развития, программа 
экологического образования в рамках государственных образовательных 
программ для дошкольных, общеобразовательных и высших учебных 
заведений, программы последипломного образования и переподготовки 
специалистов, являются средствами реализации требований Основных 
положений (стратегии) государственной экологической политики Украины в 
течение указанного периода. 

Опережающими темпами должно развиваться всеобъемлющее 
экологическое просвещение и воспитание подрастающего поколения путем 
поддержания деятельности внешкольных учреждений образования, эколого-
натуралистических центров и природоведческих секций и центров детей и 
юношества. На это обращено особое внимание в Национальном плане 
действий по охране окружающей природной среды на 2011-2015 годы, 
утверждённом распоряжением Кабинета Министров Украины № 577-р от 25 
мая 2011 года.  
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Эколого-правовое образование и воспитание как составные части 
экологического образования и воспитания основываются на следующих 
основных принципах: повсеместное распространение экологического 
образования на всё население страны с учетом общественных интересов, 
индивидуальных стимулов и особенностей отдельных социальных групп, 
профессиональных категорий и территориальных объединений; 
комплексность осуществления экологического образования с учетом 
научного обоснованных методических требований; непрерывность процесса 
обучения в системе образования, в том числе на уровне переподготовки и 
повышения квалификации. При этом повышение квалификации имеет 
самостоятельное значение в системе экологического образования и 
непосредственно связано с профессиональной подготовкой руководящих 
работников и специалистов [4]. 

Важное место в системе экологического образования и формирования 
высокой эколого-правовой культуры занимает социоэкология как новая 
комплексная наука и учебная дисциплина. Она является теоретической базой 
для практической деятельности в сфере охраны окружающей природной 
среды и рационального использования природных ресурсов и обеспечивает 
изучение закономерностей взаимодействия общества с природной средой. С 
учетом такого значения социоэкологии для формирования у обучающейся 
молодёжи понимания места и роли человека в окружающей среде, научных 
принципов рационального природопользования и повышения уровня 
экологического сознания, Министерство образования и науки в своё время 
ввело обязательный курс «Основ социоэкологии» для всех специальностей. 

Особое внимание на активизацию осуществления экологического 
образования обращено в Положении о Всеукраинском научно-методическом 
совете по экологическому образованию и воспитанию детей и учащейся 
молодежи, утвержденном приказом Министра образования и науки Украины 
№ 284 от 13 мая 2003 года. В соответствии с этим Положением основными 
задачами совета являются: обеспечение разработки теоретических и 
методологических основ экологического образования и воспитания, 
формирование экологического сознания и экологической культуры учащейся 
молодежи; осуществление научно-методической координации деятельности 
учебных заведений по экологическому образованию и природоохранной 
работы с детьми и учащейся молодежью; содействие обновлению 
содержания, форм и методов экологического образования и воспитания в 
общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и 
внешкольных учебных заведениях Украины; распространение и 
популяризация инновационного опыта и достижений педагогической науки в 
области экологического воспитания; руководство природоохранной работой 
с детьми и учащейся молодежью; содействие реализации концепции 
экологического образования в Украине. 

Экологическое и эколого-правовое образование является непрерывным 
процессом передачи информации населению на основе постоянно 
обновляемых знаний об изменяющемся состоянии окружающей среды. Оно 
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продолжается на протяжении всей жизни человека и жизнедеятельности 
общества. Вместе с тем эколого-правовое образование особо актуально для 
молодежи и студентов, от деятельности которых в будущем зависит характер 
антропогенного воздействия на природную среду. В этой связи степень 
информированности молодого поколения о требованиях природоохранного 
законодательства и объём профессиональных знаний о правовой охране 
окружающей среды должны разрабатываться с учетом особенностей 
профессиональной деятельности. 

Особенно актуальным эколого-правовое образование является для 
правоведческих специальностей, в которые должны быть заложены глубокие 
познания в области экологического законодательства и практики его 
применения. Посредством эколого-правового образования обеспечивается 
решение общей задачи – экологизации юридического образования, 
формирования экологической культуры и выработки активной экологической 
позиции. В известной степени это достигается преподаванием в юридических 
учебных заведениях общего курса «Экологическое право Украины», 
являющегося обязательной (нормативной) учебной дисциплиной. Эта 
учебная дисциплина читается студентам-юристам всех специализаций, но 
для подготовки юристов-экологов её явно не достаточно. В настоящее время 
необходимо переходить к формированию у студентов правоведческих 
специальностей устойчивых эколого-правовых взглядов и прогрессивного 
эколого-правового мировоззрения с целью ускоренного овладения ими 
практическими навыками решения современных эколого-правовых проблем. 
Эти факторы необходимо учитывать при составлении учебных программ, в 
содержании которых должны отражаться современные тенденции развития 
природоресурсового и экологического законодательства, а также 
потребности государства в юристах-экологах высшей квалификации, 
обладающих всесторонними знаниями в области национального, 
зарубежного и международного экологического права. Такие требования 
обуславливают настоятельную потребность во введении новых курсов и 
спецкурсов для юристов, специализирующихся в области 
природоресурсового, экологического и рекреационного законодательства. 
Более сложной проблемой эколого-правового образования является 
подготовка специалистов для средств массовой информации. Журналистам 
необходимо обладать не только сформировавшимся экологическим 
мировоззрением, но и глубокими эколого-правовыми знаниями, 
обеспечивающими возможности адекватного «видения» экологической 
проблематики и её быстрого доведения до широкого круга читателей. Эти 
знания позволят им не только информировать население и формировать 
соответствующее общественное мнение, но и показывать пути разрешения 
возникших экологических конфликтов. В святи с этим эколого-правовая 
подготовка журналистов должна быть максимально близкой к обучению 
юристов-экологов. 

Принимая во внимание, что формы деятельности по охране 
окружающей среды носят комплексный характер, можно утверждать, что в 
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их системообразующие факторы включаются экологические, этические, 
психологические, идеологические и правовые подсистемы. Специалистам, 
непосредственно занятым изучением природой среды и использованием её 
ресурсов (биологам, геологам, гидрологам, специалистам 
сельскохозяйственных и инженерно-технических профессий), следует 
обладать четкими представлениями о системе природоохранного 
законодательства в целом и более глубокими знаниями его отдельных 
отраслей. Например, для инженеров лесотехнических специальностей 
необходимы обширные знания в области лесного законодательства, а для 
специалистов сельского хозяйства – в сфере аграрного и земельного права. 

Представители инженерных специальностей, связанные с 
производством потенциально вредных для окружающей среды, например, 
химических, биологических или энергетических средств и материалов, 
должны получать необходимые знания о правовом регулировании выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду, об установленных предельно 
допустимых концентрациях вредных веществ и предельно допустимых 
выбросах, о запретах в области хозяйственной деятельности, которые 
оказывает или могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и 
здоровье населения, а также о мерах юридической ответственности за 
нарушения установленных экологических требований. Представители 
гуманитарных специальностей (историки, философы, социологи, педагоги) 
должны получать обширные эколого-правовые знания с целью их 
распространения среди широких слоев населения [5]. 

В этой связи представляется необходимым введение курса основ 
экологического права для студентов неюридических вузов и факультетов по 
специальным программам с основными задачами: изучение законодательства 
об охране окружающей природной среды; овладение механизмом его 
реализации применительно к базовому образованию; формирование 
соответствующего уровня эколого-правового сознания. Для повышения 
уровня подготовки будущих специалистов на факультетах естественных наук 
целесообразно введение отдельных эколого-правовых спецкурсов по 
изучению правового регулирования биологических, геологических и 
радиационных проблем экологии, санитарно-эпидемиологического и 
ветеринарно-медицинского законодательства. 

Совершенствование эколого-правового образования требует 
соответствующей учебно-методической и научно-технической базы, 
систематизации и отражения современных подходов в учебной и научной 
литературе. Для этого, в частности, необходимо формирование оптимального 
учебно-методического обеспечения восприятия учащимися природных 
явлений и специфики их отражения в экологическом законодательстве; 
создание логически последовательной и широкодоступной системы 
экологического права; обоснование практической реализации и 
осуществления защиты экологических прав граждан; развитие системы 
толкования норм экологического права. 

 147 



Эколого-правовые нормы воздействуют на сознание и поведение 
людей, стимулируя правомерное поведение, сдерживая и подавляя мотивы, 
приводящие к совершению экологических правонарушений. В праве 
заложены огромные воспитательные возможности воздействия на сознание и 
поведение личности. Однако для того, чтобы эти возможности были 
реализованы, необходима соответствующая организация воспитательного 
процесса. Таким образом, экологическое право выполняет ценностно-
нормативную функцию, которая заключается во влиянии эколого-правовых 
норм на убеждения человека, его ориентации, установки, чувства и эмоции. 

Задачей эколого-правового образования является целенаправленное 
формирование стиля мышления, эколого-правовой культуры, необходимых 
экологических, правовых и нравственных взглядов на природу и место 
человека в ней. В этой связи эколого-правовое образование и воспитание 
представляют собой системное и последовательное воздействие на 
индивидуальное, групповое и общественное сознание с целью формирования 
уважения к эколого-правовым нормам и их требованиям, выработки твёрдой 
убежденности и потребности соблюдения этих норм. 

Эколого-правовое образование и воспитание являются неотъемлемыми 
элементами повышения эффективности правового механизма охраны 
окружающей природной среды. Реализация его составляющих должна 
осуществляться на всех стадиях – правотворчества, правоприменения и 
правоохранительной деятельности, и по отношению ко всем субъектам – 
законодательной, исполнительной и судебной властям. 

На первой стадии результатом реализации эколого-правового 
механизма должен стать высокий качественный уровень природоохранных 
законопроектов и реалистичное содержание принимаемых правотворческим 
органом законов. На второй стадии исполнительно-распорядительной 
деятельности эколого-правовое образование и воспитание должны 
проявляться в обеспечении исполнительных органов и их должностных лиц 
соответствующими текстами природоохранных нормативно-правовых актов 
и установлении ответственности за их ненадлежащее применение. На третьей 
стадии целесообразно увеличение числа обобщений и разъяснений судебных 
инстанций по вопросам применения законодательства об охране 
окружающей среды, а также организация повышения квалификации и 
эколого-правовой специализации судей. 

На всех стадиях и этапах следует обеспечить открытый доступ к 
экологической информации [6], что предполагает наличие комплекса мер по 
доведению экологической информации до населения [7]; обучение граждан 
обращению с экологической информацией [8]; обеспечение государственного 
субсидирования средств массовой информации, способствующих эколого-
правовому образованию и воспитанию; массовый выпуск литературы по 
правовой охране окружающей природной среды. 

Основными мероприятиями здесь могут быть: создание системы 
изучения спроса на экологическую литературу; на учебные материалы и 
справочную литературу для всех уровней экологического образования 
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населения; поддержка издательств, выпускающих литературу по наиболее 
актуальным экологическим проблемам, а также всемерная поддержка 
периодических изданий с экологическим содержанием, тиражирование 
аудио- и видеоматериалов, компьютерных программ и различных игр 
экологической направленности. 

Актуальным является издание научно-практических комментариев к 
природоресурсовым и экологическим законодательным актам, например, к 
Земельному и Водному кодексам, законам «Об охране окружающей 
природной среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О растительном 
мире», «О животном мире» и другим законодательным актам. Без 
профессионального доведения их содержания до сознания массового 
читателя трудно рассчитывать на надлежащее исполнение требований этих 
важнейших актов экологического законодательства широкими слоями 
населения страны. 
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М.М. Зацерклянний, В.В.Притула 
Одеська державна академія холоду  

 
 

ОСНОВНІ  ЕКОЛОГІЧНІ  ПРОБЛЕМИ  РЕГІОНУ  
І  ПІДГОТОВКА  ФАХІВЦІВ  ДЛЯ  ЇХ  ВИРІШЕННЯ 

 
Одеська область займає територію північно-західного Причорномор'я 

від гирла Дунаю до Тилігульського лиману (довжина морської берегової лінії 
в межах області перевищує 300 км) і тягнеться від моря на північ, у глиб суші 
на 200-250 км. Чорне море та лікувальні грязі лиманів створюють винятково 
високий рекреаційний потенціал Одещини. У пониззі великих річок (Дунай, 
Дністер) і лиманів, на морському узбережжі і в шельфовій зоні розташовані 
високоцінні й унікальні природні комплекси, водно-болотні угіддя, 
екосистеми, що формують високий біосферний потенціал регіону, який має 
національне і міжнародне значення. Головне природне багатство області – її 
земельні ресурси, що представлені переважно чорноземними ґрунтами з 
високою природною родючістю. У сполученні з теплим степовим кліматом 
вони формують високий агропромисловий потенціал регіону. 

Водопостачання Одеської області здійснюється як з поверхневих, так і 
за рахунок підземних джерел. В області експлуатується близько 5400 
артезіанських свердловин та 212 шахтних колодязів. Поверхневими 
джерелами господарсько-питного водопостачання населення області є річки 
Дністер і Дунай, озеро Ялпуг, два канали Ізмаїльського управління водного 
господарства Дунай-Сасик та Латиш. У межах області – малі річки і струмки, 
їх 1134, 15 прісноводних та морських лиманів (найбільші : Дністровський, 
Тилігульський, Хаджибейський, Алібей, Бургас, Будакський, Куяльницький, 
Кучурганський), 68 водосховищ, 45 озер, у тому числі 8 придунайських озер: 
Ялпуг, Кугурлуй, Катлабух, Китай, Сасик, Кагул, Картал, Саф’яни. 

В області понад 2,5 млн гектарів сільськогосподарських угідь, у тому 
числі понад 2 млн га ріллі, більше як 80 тис. га виноградників і садів. 

Область належить до лісодефіцитних територій, загальна лісистість 
становить 6%, що в 1,5 раза нижче порівняно з оптимальною. Для створення 
оптимальної лісистості, яка становить 9%, необхідно створити ліси на площі 
104 тис. га, тому першочерговим завданням лісової політики регіону є 
збільшення площі лісів, що дозволить збільшити не тільки ресурси деревини, 
а і зробити вагомий внесок у відтворення та збереження біологічного та 
ландшафтного розмаїття в області, в стабілізацію екологічної рівноваги. 

На території Одеської області налічується 120 територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду, з них 16 – загальнодержавного значення і 104 – 
місцевого. Їх загальна площа становить 145 616,522 га або 4,41 % від площі 
області.  

У структурі промислового потенціалу області значний внесок у викиди 
від стаціонарних джерел вносять підприємства, які виробляють 
електроенергію, газ і воду, підприємства обробної промисловості, 
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транспортні підприємства. Основними шкідливими речовинами, що 
надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення, є 
двооксид сірки, оксид вуглецю, оксиди азоту, пил, викиди яких складають 
65% від усіх викидів по області.  

Одеська область є значною частиною морського фасаду України. Вона 
розташована на перетині найважливіших міжнародних водних шляхів. 

Геополітичне становище Одещини обумовлене як вигідним 
транспортно-географічним розміщенням, так і зростаючою активізацією її 
участі у великих європейських міжрегіональних організаціях. 

Особливості промислового, транспортного, культурного, рекреаційного 
потенціалу області обумовлюють значну кількість екологічних проблем, 
притаманних тільки Одещині. Серед найважливіших екологічних проблем 
регіону:  

- низька забезпеченість населення області (особливо сільських районів) 
якісною питною водою; 

- незадовільний екологічний стан басейнів головних водних артерій 
регіону (річок Дністер і Дунай), які є основними джерелами водопостачання;  

- незадовільний стан більшості каналізаційних очисних споруд міст, 
населених пунктів, локальних очисних споруд промислових підприємств; 

- забруднення гідросфери скидами стічних вод промислових 
підприємств і комунально-побутовими стічними водами; 

- ліквідаційний тампонаж непридатних до експлуатації та 
безгосподарських артезіанських свердловин; 

- порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок 
області; 

- порушення умов скидання шахтних і кар’єрних вод у водні об’єкти; 
- незадовільна робота, а досить часто і відсутність на підприємствах 

газоочисного обладнання і, як наслідок, забруднення атмосфери викидами 
забруднюючих речовин від промислових підприємств; 

- високий рівень забруднення атмосферного повітря викидами від 
автомобільного транспорту (особливо в великих містах і населених пунктах); 

- незадовільний екологічний стан озера Сасик та прилеглих територій, 
придунайських озер; 

- екологічна проблема, що пов’язана з функціонуванням ЗАТ 
Молдавська ДРЕС; 

- деградація приморських рекреаційних зон; 
- масштабне підтоплення населених пунктів області, значних площ 

сільгоспугідь та прилеглих територій; 
- поширення зсувних процесів, що спричиняють руйнування споруд, 

втрату цінних сільськогосподарських земель, розвиток зсувів на морському 
узбережжі та схилах лиманів; 

- утворення, накопичення, зберігання та стан утилізації і знешкодження 
відходів, у тому числі і небезпечних, і, відповідно, вплив відходів на стан 
довкілля і здоров’я людей; використання відходів як вторинної сировини; 
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- рекультивація відпрацьованих і колишніх кар’єрів та інших 
порушених земель; 

Крім того, потребують вирішення і проблеми, що мають 
загальнодержавне значення; це, зокрема: соціально-екологічні проблеми 
населених пунктів, розташованих навколо озера Сасик та придунайських 
озер; деградація цінних у лікувальному відношенні Куяльницького, 
Хаджибейського, Будакського та Тузлівського лиманів; наявність в області 
значної кількості, непридатних та заборонених до використання хімічних 
засобів захисту рослин, які потребують термінового знешкодження;  
розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду за їх 
значенням, категоріями та типами, розробка проектів організації територій 
національних природних парків регіону. 

Існують проблеми, вирішити які можливо без залучення значних 
матеріальних (фінансових) ресурсів: 

- встановлення меж територій та об’єктів природно - заповідного фонду 
загальнодержавного значення; 

- впровадження дієвої системи інформування населення з питань 
охорони та збереження навколишнього природного середовища, екологічної 
політики та сталого економічного і соціального розвитку регіону. Слід 
зауважити, що екологічні проблеми регіону виникли не сьогодні, але 
доводиться констатувати, що вони все більше загострюються. 

Розуміння важливості підготовки фахівців для вирішення цих проблем 
спонукало Одеську державну академію холоду відкрити спеціальність 
«екологія та охорона навколишнього середовища» в рамках інституту 
енергетики та екології. Академія здійснює відповідну підготовку уже 
протягом 25 років. Освіта є найважливішим інструментом у справі охорони 
навколишнього середовища і тому в систему освіти на всіх рівнях навчальні 
заклади повинні включати вивчення питань сталого розвитку для того, щоб 
освіта стала ключовим фактором змін. Екологічна освіта повинна формувати 
фундаментальні екологічні знання, навички екологічного мислення і 
свідомості, а також усвідомлення і сприйняття навколишнього середовища як 
універсального і унікального багатства. 

Проблеми підготовки фахівців, у тому числі і для галузі охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання 
природних ресурсів та екологічної безпеки, які були б здатні ефективно 
працювати в сучасних умовах, є актуальними від початку економічних 
перетворень в Україні. Найбільш суттєвою проблемою екологічної освіти, на 
наш погляд, є відсутність системного підходу при практичній підготовці 
фахівців. Випускники вищих навчальних закладів, маючи достатню 
теоретичну підготовку, мало знайомі з діяльністю державних органів, 
відомств, організацій, підприємств щодо здійснення практичних заходів у 
напрямі поліпшення стану навколишнього природного середовища, охорони 
і раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки. 
Студенти недостатньо знайомі з екологічними проблемами країни, 
відповідного регіону, з практичними кроками для вирішення цих проблем. 
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Сучасний стан вирішення цих проблем дає нам підстави окреслити основні, 
найбільш доцільні пропозиції стосовно удосконалення практичної складової 
у підготовці фахівців-екологів, які б активізували цю роботу. Це зокрема: 

- здійснювати практичну підготовку на кращих базових об’єктах 
регіону, в державних органах охорони навколишнього природного 
середовища, в наукових центрах екологічного напряму; 

- практикувати проведення екскурсій на екологічно небезпечні об’єкти, 
об’єкти природно-заповідного фонду, атестовані і акредитовані лабораторії, 
відділи аналітичного контролю і моніторингу державних органів охорони 
навколишнього природного середовища; 

- залучати до проведення занять працівників з охорони довкілля 
кращих підприємств, провідних фахівців державних управлінь та 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України; 

- практикувати стажування студентів старших курсів на посадах 
спеціалістів з охорони довкілля промислових підприємств, державних 
органів з охорони навколишнього природного середовища, інспекційних 
органів; 

- курсові роботи та проекти, реферати, дипломні роботи та проекти 
виконувати на реальних матеріалах за заявками підприємств, установ 
державних природоохоронних структур, проводити захист робіт на цих 
об’єктах. 

Актуальним і важливим є поглиблення міжнародного аспекту 
екологічної освіти, яке забезпечується введенням нових дисциплін (основи 
екологічного управління, міжнародна екологічна політика, екологічні ризики 
і безпека тощо). Значна увага має бути приділена післямагістерській освіті та 
розробці програм цієї освіти. Важливим заходом є перегляд нормативно-
правових актів у галузі екологічної освіти, гармонізація нормативно-
законодавчих матеріалів екологічної освіти України з вимогами 
законодавства ЄС і широке впровадження нових форм екологічного 
навчання. 

Завданнями сьогодення повинні стати: проведення міждисциплінарних 
досліджень; підготовка спеціалістів у галузі управління природними 
ресурсами; виявлення факторів, що негативно впливають на навколишнє 
середовище; залучення наукового потенціалу до розробки методології 
раціонального дослідження ресурсів, надання допомоги у плануванні і 
реалізації наукових проектів і навчальних програм. Основна діяльність: 
підготовка і виконання проектів за головними проблемними напрямами 
(збереження і моніторинг стану біорізноманіття і екосистем, стабільне 
управління природними ресурсами, інтеграція соціально-культурного і 
етнічного підходів при освоєнні земель, формування політики 
землекористування); створення і управління мережею біосферних 
заповідників; формування наукових мереж за тематичними і географічними 
ознаками; написання книг, звітів, інформаційних матеріалів тощо. 
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Важливим аспектом є об’єднання зусиль науково–педагогічного 
потенціалу вищих навчальних закладів м. Одеси для вирішення екологічних 
проблем регіону. 

Нині проблема підготовки спеціалістів, у тому числі для галузі охорони 
навколишнього середовища і для раціонального використання природних 
ресурсів та екологічної безпеки, які зможуть ефективно працювати в 
сучасних умовах як на промислових підприємствах, так і в 
природоохоронних органах, є досить актуальною, тому, наприклад, в 
Одеській державній академії холоду впроваджено системний підхід при 
практичній підготовці студентів. Студенти, маючи певну теоретичну 
підготовку, знайомляться з діяльністю природоохоронних органів, відомств, 
організацій, установ і промислових підприємств в плані здійснення 
практичних заходів стосовно охорони довкілля, ефективного використання 
природних ресурсів і екологічної безпеки. Студенти знайомляться з 
екологічними проблемами країни, відповідного регіону, практичними 
кроками у напрямі вирішення цих проблем, проходять усі види практики в 
державних природоохоронних структурах і на промислових підприємствах, 
виконують курсові і дипломні роботи і проекти за завданнями цих 
організацій тощо. Разом з тим практична підготовка студентів ще далека до 
досконалості, вона потребує подальшого поліпшення. 
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А.Л. Цыкало 
Одесская национальная  

академия холода  
 

О РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ  
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 
 

Система образования в Украине претерпевает острый кризис. 
Закрываются школы, средние специальные учебные заведения. Поставлена 
задача существенно сократить количество высших учебных заведений. 
Уровень образования снизился чрезвычайно. Совершенно неоправданными, 
ущербными с морально-этических позиций представляются призывы 
чиновников сделать образование «товаром, за который можно и нужно 
платить». Результатом такого подхода будет не только практическое 
уничтожение самой возможности образования для значительной части 
нашего общества, в первую очередь – сельского и малоимущего, но и 
появление осознанного или бессознательного стремления  учащихся и 
студентов получить соответствующий диплом только потому, что «за него 
заплачено», невзирая на недостаток или полное отсутствие 
профессиональных знаний, да и общей культуры. Понятно, насколько 
ущербна и опасна эта тенденция, особенно для таких ответственных сфер 
деятельности, как медицина, строительство, экология и т. п. 

Когда ссылаются при этом на опыт западных стран с развитой 
экономикой и традиционной, давно сложившейся системой образования (у 
нас, мол, слишком много учебных заведений, их количество намного 
превышает то, что имеет место в Англии, Франции, Италии,…), то 
сознательно умалчивают или забывают о том, что, например, в Кембридже 
или Оксфорде находятся, по существу, сотни учебных заведений, причем 
юридические, организационные и финансово-экономические права и 
возможности каждого из них намного превышают соответствующие 
возможности и права любого, даже крупного вуза Украины. Не говорится и о 
необычайно развитой и гибкой системе материальной поддержки 
малоимущих, но способных студентов, об экономической поддержке 
государства, крупных фирм и корпораций, наконец, о том, что в ряде стран 
Европы расходы системы образования полностью покрываются 
государством. 

Цинично выглядят и призывы вывести нашу систему образования «на 
европейский уровень» с тем, чтобы наши студенты, выпускники и 
преподаватели могли свободно выбирать европейский вуз, где можно было 
бы изучать или преподавать ту или иную учебную дисциплину или ее раздел. 
Да, для отдельных отпрысков наших олигархов и толстосумов это вполне 
возможно, некоторые из них уже сейчас обучаются в Англии, 
Франции,США. Но для подавляющего большинства нашей молодежи это 
совершенно нереально! 
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Сравнение учебно-научной базы украинских вузов, уровень оплаты 
труда наших учителей, преподавателей вузов и других учебных заведений, 
стипендий студентов и аспирантов с соответствующим уровнем в западных 
странах вызывает чувство глубокого разочарования. Достаточно сказать, что 
на одного преподавателя или научного сотрудника у нас выделяется средств 
в 100 раз меньше, чем в США, в 25 раз меньше, чем в Бразилии, в 4 раза 
меньше, чем в России… Вот и получается, что попытки представить нашу 
образовательную систему как такую, которая «вот-вот приблизится к 
европейскому уровню» очень напоминают усилия лягушки, стремящейся 
сравняться в дородстве с волом из известной басни. 

Возведенная у нас в ранг чуть ли не государственной политики система 
тестов как якобы неотъемлемая и важнейшая часть пресловутого 
«Болонского процесса», быть может, и пригодна для обучения младшего, 
низкоквалифицированного персонала (когда из нескольких простых действий 
следует выбрать одно, необходимое или оптимальное с учетом заданных 
условий), но совершенно неприемлема при подготовке 
высококвалифицированных, творческих специалистов. Она, система эта, по 
существу, приводит к тому, что студенты разучаются думать, анализировать. 
Между тем еще в старом славяно-русском языке творческих специалистов-
инженеров, строителей, архитекторов именовали «рóзмыслами», то есть 
«думающими», «размышляющими» людьми!      

На этом в целом удручающем фоне знаковыми выглядят усилия 
группы украинских преподавателей и общественных деятелей по разработке 
учебных программ магистров-исследователей в области экологии. 
Инициатива в этом деле принадлежит творческой группе, поддержанной 
руководством одного из крупнейших вузов Украины - Национального 
педагогического университета им. М. Драгоманова (г. Киев), в котором 
обучается около 35 тысяч студентов, в том числе примерно 3500 магистров. 
Казалось бы, подобная деятельность не вполне соответствует основным 
задачам педагогического вуза – способствовать, по возможности, 
повышению общего среднего уровня подготовки учителей (который, к 
сожалению, остается пока недостаточным и сочетается с падением престижа 
учителей и совершенно неудовлетворительными уровнем оплаты их труда и 
бытовыми условиями, особенно – в сельской местности). Однако энтузиасты 
– разработчики новых магистерских программ видят свою задачу в том, 
чтобы способствовать созданию хотя бы пока малого профессионально-
культурного, творческого очага, который в дальнейшем способствовал бы 
общему профессиональному и культурному росту как городских, так и 
сельских учителей. Ведь, например, в США практически каждый школьный 
учитель имеет ученую степень Ph.D. (доктор философии). 

Презентация основной концепции и отдельных разделов новых 
междисциплинарных учебных программ магистров-исследователей и их 
обсуждение за «куглым столом» «Исследование проблем устойчивого 
развития в учебном процессе от дошкольного учебного заведения до 
профессиональной карьеры» состоялись недавно в НПУ им.М.Драгоманова. 
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Предлагаемые программы предполагают углубленное изучение 
фундаментальных дисциплин, английского языка, современных методов 
научной работы, проведение экспериментальных и теоретических 
исследований, в том числе, «на стыке наук», то есть междисциплинарного 
характера. Предполагается, что по завершении такого учебного курса 
(период собственно магистерской подготовки магистра-исследователя 
планируется довести до двух лет) выпускник вуза через короткое время 
(один-полтора года) сможет защитить кандидатскую диссертацию на основе 
развития и обработки результатов, полученных в процессе магистерской 
подготовки. Правда, в настоящее время в НПУ имени М.Драгоманова 
планируют отобрать лишь 12-15 студентов для последующей подготовки 
магистров-исследователей. 

Почему решено создать программы для магистров-исследователей 
именно по экологии и природоохранному делу? На этот вопрос разработчики 
программ отвечают так. Именно к экологическим проблемам сейчас 
приковано внимание мировой общественности, правительств как развитых, 
так и развивающихся стран. Загрязнение окружающей среды, истощение 
природных ресурсов, неблагоприятные климатические изменения, связанные 
с этим медицинские и демографические проблемы неизбежно приведут к 
необходимости углубленной подготовки специалистов-экологов, к 
значительному увеличению инвестиций в природоохранную сферу, в 
развитие нетрадиционных, природосберегающих, возобновляемых  
источников энергии. 

Насколько оправданы надежды и планы разработчиков новых учебных 
программ – покажет время. Пока программы эти находятся в стадии 
разработки и инициаторы приглашают к творческому сотрудничеству все 
заинтересованные коллективы, творческие группы вузов страны, а также 
отдельных преподавателей, практических специалистов и ученых. 
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А.Д. Крисилов 
Институт информационных технологий 
Одесской национальной академии холода 

 
О  ФОРМИРОВАНИИ  НООСФЕРНОЙ  ПАРАДИГМЫ 

В  СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 – Мать, твои боги либо спят, либо ушли на охоту.  
А нож – у твоего горла. Соберись, опомнись!  

Бернард Шоу. Цезарь и Клеопатра 
 

1. Вводные замечания и постановка задачи 
В настоящей работе сделана попытка рассмотреть некоторые 

методологические (исследовательские и постановочные) аспекты, нужные 
для решения серьезной и актуальной задачи: формирования целостной 
ноосферной парадигмы. Очевидно, что целый ряд работ, посвященных 
моделированию в целом и моделированию мышления, теории управления и 
теории информации, формализации и анализу слабо структурируемых 
объектов, позволяют предложить рассмотрение такой задачи. Это тем более 
оправданно, что в научной литературе, социальном сознании, в реальной 
жизни накопилось достаточно материалов, говорящих об актуальности такой 
постановки.  

При решении задач формирования ноосферной мировоззренческой 
системы возникают чрезвычайно важные аспекты: философский, социобио-
логический, информационный... Важное место в этих задачах занимает 
аспект методологический. С учетом этого факта в настоящей работе ставится 
задача описать/обозначить структурные компоненты когнитивной, 
познавательной модели формирующейся в настоящее время ноосферной 
парадигмы.  

Иными словами, картина выглядит примерно так:  
•  сегодня формируется мощная социально-научная ноосферная 

парадигма (для краткости – НП);  
•  системная методология указывает, что первым необходимым этапом 

подобной сложной работы, предваряющим этап целеполагания (и дающим 
прекрасный для него материал), является этап самоопределения – где мы? 
что собой представляем? с чем имеем дело? и т. д.  

•  одной из важнейших компонент самоопределения следует считать 
когнитивную (познавательную) модель нашего объекта или процесса, – 
чтобы лучше понимать происходящее и наше место в нем).  

В нашем случае построение такой модели сможет послужить решению, 
по крайней мере, двух задач – внутренней и внешней:  
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а) помочь выявить неполные или непроясненные фрагменты данной 
парадигмы, наметить содержательные направления работы по превращению 
ее в научную теорию, в развитую весомую систему научных знаний, которая 
создавала бы целостное представление о закономерностях и существенных 
связях в изучаемой действительности и давала валидный прогноз;  

б) помочь определить пути, приемы, методы, разработать необходимый 
арсенал средств для внедрения ноосферного императива в социальное 
сознание в массовых масштабах, выработать соответствующие нормы 
поведения и деятельности, пути социальной и индивидуальной мотивации и 
многое другое.  

2. Основное содержание парадигмы 
Основное положение В.И.Вернадского в отношении эволюции на 

Земле состояло в констатации того, что эволюционное появление 
человеческого разума не случайно, в нем, как «во всяком природном 
явлении, проявилась закономерность палеонтологического процесса, 
создавшего мозг Homo sapiens и ту социальную среду, в которой, как ее 
следствие, как связанный с нею природный процесс, создается научная 
мысль, новая геологическая сознательно направляемая сила» [1, 2]. В этом 
положении содержится несколько очень важных мыслей: природный процесс 
развития в целом и развития человека в частности, привел к возникновению 
Разума и соответствующей (нужной) социальной среды; в результате этого, 
на следующем этапе антропогенеза и социогенеза создается научная мысль, 
сознательно направляемая сила, – геологическая, способная «двигать 
горами». Можно сказать, что таким образом была высказана, по сути дела, 
новая эволюционная парадигма, близкая к теории номогенеза, в которой, в 
частности, каждое последующее состояние биосферы и планеты (совместно!) 
определяется и канализируется предыдущим. В этом плане появление Разума 
не просто является эволюционным фактом, но становится определяющим для 
последующих этапов развития жизни. Отметим при этом, что 
господствующими формами развития до недавнего времени были 
вещественная (примерно до середины – конца XIX ст.), а практически весь 
XX век – энергетическая, сегодня – информационная форма.  

Энергетический скачок в хозяйственной деятельности по разным 
причинам сопровождался усилением стихийной детерминации в социальной 
истории, что отчетливо видно по небывалому росту конкурентной 
доминанты, жестокой борьбы за ресурсы и все более явно понимаемым 
возникновением стихийно формирующегося капиталистического тупика. 
Целый ряд аргументов и выводов такого характера содержится в 
публикациях одного из последователей В.И.Вернадского ленинградского 
ученого А.И.Субетто [3, 4], а также академика Н.Н.Моисеева [5, 6, 7].  

Чрезвычайно важной в рассматриваемой парадигме является фиксация 
роста в социально-эволюционном процессе ряда асимметрий. Одна из них – 
технократический перекос в едином корпусе знаний и, соответственно, в 
социальном сознании (ориентировочная оценка такова, что 95% наших 
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знаний – это знания о неживом естественном и искусственном, т. е. «косном» 
мире, около 5% – знания о живом веществе, о биосфере и человеке, и только 
малая доля от 1% – знания об интеллекте [8]. Другая отягощающая 
асимметрия – так называемая «интеллектуальная черная дыра», это все более 
увеличивающийся разрыв между нарастающей скоростью негативных 
антропогенных изменений в биосфере, в том числе, в разумном живом 
веществе, т. е. в человечестве, и скоростью их познания. Этот список может 
быть продолжен. Характеристика основных черт ноосферной парадигмы 
этим конспективным описанием, разумеется, не исчерпывается. 

3. Несколько слов об истории вопроса 
Термин «ноосфера» впервые был произнесен, по-видимому, 

французским естествоиспытателем Э. Леруа после известного доклада 
В.И.Вернадского в середине 1920-х годов в Париже на семинаре А.Бергсона. 
Так была названа концепция докладчика о переходе биосферы в новое 
эволюционное состояние под воздействием человеческой деятельности. 
Однако начало зтих работ связывают с публикациями В.И. Вернадского 
гораздо более раннего времени: уже на рубеже XIX и XX вв. на базе 
построения картины общей эволюции тонкой оболочки планеты он 
опубликовал материалы о том, что результаты деятельности человека по 
своему воздействию на природу становятся сопоставимыми с основными 
геохимическими процессами, происходящими на Земле. В свою очередь, 
этому идеологически предшествовали работы И.М. Сеченова и других 
естествоиспытателей и, главным образом, работы и идеи автора «русского 
космизма» Н.Ф.Федорова и его последователей. (Очень любопытным и 
совершенно не случайным следует считать появление в материалах 
Н.Фролова, одного из спутников Александра Гумбольдта на Урале и в 
Сибири, термина «интеллектосфера» – в 1848 году!). Общеизвестна работа 
французского ученого и священника Тейяра де Шардена «Феномен 
человека», где широко используется понятие «ноосфера», статья 
В.И. Вернадского «Автотрофность человечества» (1925), его же работа 
середины ХХ века «Размышления натуралиста. Научная мысль как 
планетарное явление». В этой работе и в вышедшей уже в 1980-е годы книге 
В.И. Вернадского «Философские мысли натуралиста» содержится бездна 
идей о космологической значимости Разума, об эволюционном смысле и 
роли развития интеллекта на Земле, об ответственности человеческой 
деятельности.  

Среди авторов, чьи работы имели прямое отношение к ноосферной 
тематике в ХХ веке, следует назвать К. Циолковского, А. Чижевского, 
Н. Флоренского, Н. Холодного, А. Клизовского, А. Любищева, Л. Берга и ряд 
других. Существенный вклад в формирование нового сознания внесли 
работы членов Римского клуба А. Кинга, А. Печчеи, Д. Медоуз и других, а 
также выполненные по заказам клуба (напр., Дж. Форрестера и Э. Пестеля). 
В конце 1960-х – начале 1970-х, в частности, благодаря работам членов 
Римского клуба, было начато такое направление, как «глобальное 
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моделирование», которое также много способствовало осознанию связей 
между состоянием природы и ядерным противостоянием. На рубеже 1980-х 
годов появился термин «эконология» (М. Мелешкин и др.) как обозначение 
исследований взаимосвязи экологии и экономики. Очень важными были 
работы Н. Реймерса, В. Казначеева, Н. Моисеева, А. Субетто, Д. Кортена. В 
1980-е–1990-е годы – доклад И. Брунтланд, работы И. Шпанненберга в 
Вуппертальском институте ресурсов, конференции в Рио-де-Жанейро и 
Иоганнесбурге, документ «Повестка дня XXI». Чрезвычайно важными, 
можно сказать, прорывными являются многочисленные работы 
ленинградского автора А.И. Субетто: книги, научные статьи, выступления на 
конференциях по различным вопросам ноосферного учения. (Осенью 1985 г. 
на Южном Урале проходила первая и последняя в СССР Всесоюзная 
конференция по классиологии; на заседании секции, где председательствовал 
автор, ему посчастливилось прослушать часовое выступление А.И. Субетто о 
характеристиках системного описания в ноосферных задачах). В украинском 
журнале «Социальная экономика» в 2004 г. была опубликована глубокая 
статья А.И. Субетто под симптоматичным названием: «Ноосферизм и 
вернадскианская революция: к модели выхода человечества из эколого-
капиталистического тупика истории». В последние 15 лет число публикаций 
по ноосферной тематике составляет десятки тысяч, на запрос о работах по 
устойчивому развитию система Google выдает более 1,5 млн наименований и 
около 2,5 млн только на немецком языке – об окружающей среде (das 
Umvelt). Можно определенно сказать, что внедрение экологического 
императива в массовое сознание тормозится не недостатком информации. 
Но, разумеется, дело далеко не только в количестве публикаций. Ощутимо 
иными становятся охват работ, разнообразие аспектов, глубина и 
актуальность приводимых постановок. 

4. Краткое описание ситуации 
Краткая характеристика развивающейся ситуации в отношении новой 

научной (и, разумеется, социальной) парадигмы состоит в том, что следует 
фиксировать наличие вполне определенной революции. Это происходит 
явным и неявным образом, наблюдается в разных сторонах окружающей 
жизни, имеет разные темпы в разных местах и сферах, однако в целом это 
процесс глубокий, охватывающий далекие друг от друга направления и 
вызывающий порой противоречивые изменения. При этом одной из 
существенных сторон является то, что пока еще в социальном сознании этот 
процесс в массовом масштабе к соответствующим позитивным изменениям 
не приводит. Массовое сознание, как известно, почти всегда отстает, а 
сегодня для этого есть куда более весомые факторы, нежели в прежние 
времена. Об этом будет сказано далее, здесь же укажем лишь на один, но 
очень весомый фактор: бешеная и изощренная реклама и совершенно 
необузданная пропаганда потребления – во всех формах, во всех видах, на 
всех уровнях и чего угодно. Фактор этот, понятно, очень действует на 
массовое сознание. Здесь следует вкратце пояснить, почему по отношению к 
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новой парадигме речь следует вести об энергичном, практически 
революционном ее становлении. В течение последних примерно 50 лет мы 
все более явно наблюдаем почти одновременное и связанное прохождение 
ряда качественных скачков, социальных, цивилизационных по своей 
природе. Они являются не просто фоном, а компонентами и факторами 
влияния на НП. К ним относятся:  

• колоссальный скачкообразный рост производительности труда и 
технологическая революция;  

• массовая образовательная революция («идеал учащегося народа» по 
В.И. Вернадскому – рост разных образовательных институтов и 
непрерывного образования, «эдукологизация» общества);  

• взрывной рост методологических исследований (системология, 
классиология, организационно-деятельностные игры, циклология – учение о 
циклах развития, квалиметрия, наконец, ноосферология и ноология); 
информационная революция во всех ее аспектах;  

• резкое «сокращение расстояний» и времени доступа в личных 
контактах;  

• квалитативная революция – проникновение требований качества в 
такие массовые области, как экономика, социум, грамотность, быт, 
управление;  

• наконец, интеллектуально-инновационная революция, выступающая 
акселератором других революций, вызывающая скачок в динамике 
изменений со всеми позитивными и негативными последствиями. 

Здесь перечислены лишь некоторые из явно видимых перемен. 
5. Об основных видах деятельности 
Рассмотрим кратко «историческую» картину трансформации 

структуры (и соотношений) основных видов деятельности, отражающую 
динамику тенденций обеспечения обществом своих главных жизненных 
потребностей и затрачиваемых на это трудовых и технологических усилий.  

Общественное развитие предпо-
лагает организацию и поддержку 
социально-экономическим потенциалом 
территории ряда воспроизводственных 
функций. Социум поддерживает себя и 
развивается, если воспроизводятся 
основные средства жизнеобеспечения. 
К таковым относятся: производство 
(вначале – собирательство!) пищевых 
средств жизни; производство вещных, предметных средств жизни (одежда и 
обувь, строительство домов и дорог и т. д.); производство знаковых средств 
(книги и декреты, газеты и TV, информатика и вычислительная техника) и 
др. 
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На рисунке кривыми 1-5 весьма условно изображена динамика (на 
протяжении просматриваемого промежутка истории) перечисленных выше 
видов деятельности. На осях отложены: по горизонтали – время, на оси 
ординат (А%) – доля труда, измеряемого, например, в человеко-днях и 
вкладываемого людьми в различные виды жизнеобеспечивающей 
деятельности.  

Соответственно кривые обозначают: 
1. Собирательная деятельность; сегодня это работа, связанная, в 

основном, с добычей полезных ископаемых, на заре существования 
человечества – практически вся деятельность. 

2. Производство продуктов питания; прежде это была целиком 
сельскохозяйственная деятельность, сегодня она включает в себя и пищевую 
промышленность. 

3. Производство вещных средств жизнеобеспечения; на возрастающей 
ветви этой кривой так или иначе располагаются промышленные революции и 
т. д., максимальная доля этой деятельности приходится примерно на вторую 
половину ХІХ и первую половину ХХ века. 

4. Производство знаковых средств жизни: книгопечатание, разработка 
и применение средств автоматизации и цифровизации, информатики, 
кибернетики, вычислительной техники, цифровых систем связи и 
управления, программирование бытовой техники… (третья волна Тофлера). 

5. Один из наиболее интересных для нас видов деятельности – 
обобщенные усилия по формированию самого человека, общественной и 
духовной личности, его воспитание, образование, признание его самого как 
непреходящей ценности, познание и совершенствование его физических 
возможностей, душевных сил и мудрости, его духовный рост и развитие. Как 
видно из графика, эта деятельность по-настоящему только начинается. 

По самому рисунку необходимо сделать ряд оговорок: здесь имеет 
место приблизительное, несколько условное изображение; не очень точно 
соблюдены соотношения долей вкладываемого труда для различных 
положений по оси времени; имеет место некоторая условность разделения 
деятельности по видам; наконец, такое распределение в целом, по-видимому, 
следует принять характерным для европейской, точнее, западной 
цивилизации и т. д. Наконец, на рисунке присутствует еще одна кривая – 
№ 6. Условно она отображает усилия по сохранению жизни как таковой, ее 
видового разнообразия, обеспечивающего развитие в целом, ее различных 
форм и уровней. Это и есть линия развития и внедрения НП – ноосферной 
парадигмы. Очевидно, что эта деятельность, крайне необходимая в 
эволюционном плане, требует квалифицированной работы, высокой 
культуры, высоких и естественных моральных принципов, социального и 
духовного уважения и толерантности ко всему живому. В этом и состоит, по-
видимому, задача формирования действительно открытого и свободного 
гражданского общества.  
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Таким образом, главной тенденцией развития в контексте принятых 
здесь представлений является продвижение к тому времени и состоянию, 
когда человечество в целом, массовым образом, начнет понимать и 
чувствовать, что жизнь, не просто моя жизнь, а жизнь вообще, с ее 
глубинами и высотами, с ее потрясающей красотой и поразительной 
гармонией, с ее удивительным разнообразием, – вся эта жизнь есть 
одновременно мой личный и наш общий ресурс, мой личный и наш общий 
интерес, моя личная и наша общая ценность.  

Приведенные соображения имеют отношение, по крайней мере, к двум 
вещам. Во-первых, здесь ответы на вопросы по самоопределению – где мы 
сейчас, что делаем и как это соотносится с прошлым и, в какой-то степени, с 
будущим. Во-вторых, можно сделать прямые операциональные выводы; один 
из них – вывод о том, что может (и должно) происходить содержательное 
слияние (при распределении трудовых и других затрат) пятой и шестой 
кривых. Это в методологическом и содержательном отношениях – очень 
важная задача.  

Наблюдая сегодняшнюю «мировую картину», можно с уверенностью 
сказать, что достижение такой ситуации является колоссальной проблемой. В 
силу целого ряда социально-политических, социально-экологических, 
социально-экономических факторов человечество приблизилось к точке 
глобальной цивилизационной бифуркации ( см., напр., [9]). 

6. Некоторые задачи (вместо заключения) 
Практически в настоящем изложении намечено лишь несколько 

возможных линий работы, заключение еще делать рано. Вместо этого 
приведем лишь некоторые констатации и задачи, не по рангам важности.  

• Определенно можно фиксировать поворот научного сознания к 
неизбежности формирования «институтов согласия» и зон компромиссов.  

• Очень важна роль среды (заказ, ограниченное восприятие, 
сопротивление), роль образованности, информированности (со знаком + или 
–), просто знания о новшествах (Н. Тенсинг: чего не знаешь, в том не 
нуждаешься).  

• Крайне необходима разработка механизма для оценок – без этого 
рефлексия, а значит, и выводы, и сознательное продвижение – невозможны. 
Это важный элемент механизма самоопределения. 

• Формирование обратной связи обоих знаков в системе развития, – и 
для устойчивости, и для организации генерирования нового.  

• Системологическая задача: какие механизмы должны быть 
разработаны и включены для преодоления постоянного отставания 
социального сознания; если ситуация объективна – как это следует 
компенсировать? 

• Может быть, один из путей решения этой задачи лежит в 
становлении, развитии и реализации результатов исследований в новой науке 
«социофенетике» (вводимый неологизм – А. К.), задача которой может 
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содержать изучение социально осваиваемого ненаследственного нового, 
аналогично этим идеям в теоретической биологии [10].  

• Существенной методологической задачей здесь является получение 
оценки направленности и природы возникающих изменений. Каков характер 
(природа) перехода детерминант в мировом сообществе – от закона 
конкуренции к закону кооперации, – какие происходят изменения? Как 
организовать осмысленную социальную рефлексию? Кому в социуме она 
должна быть присуща? Как воспитывать самоответственность, «свою» 
цензуру? Как внедрить предложенное ак. В.Петраковым понятие 
«отягощенная собственность»? – не новый передел уже присвоенного, а 
последовательное возвращение долга обществу (налогами и др.). 

• Какие жертвы должна принести человеческая система, чем можно, 
чем следует поступиться во имя сохранения будущего? Кто и какие должен 
сделать уступки в этой архисложной социальной системе? Ведь многократно 
понятно, что очень многие угрозы порождены созданием «общества 
потребления». Информационный пресс, реклама, примеры, призывы СМИ 
формируют социальное сознание в сторону фетишизации материального и 
материально-технического роста. А старые мыслители и их последователи (и 
среди них один из первых «ноосферистов» на Западе Тейяр де Шарден) 
говорили, что основной идеей, основной тенденцией формирования 
ноосферного мировоззрения для Человека должно стать: не иметь, а быть. В 
этом правиле – чрезвычайно богатое содержание. Методологическая, а потом 
и информационная задача здесь состоит, по-видимому, в том, чтобы 
кардинально изменить в социальном сознании представление о желаемом и 
необходимом уровне жизни социума. Материально-финансовая компонента 
должна будет играть все меньшую роль [11], улучшение жизни будет 
происходить за счет улучшения ее качества. Мы знаем прекрасные примеры 
решения таких задач, примеры массовые и совсем недавние: в США 
несколько лет назад в результате проведения государственной 
информационной, административной и финансовой кампании курение (!!!) 
стало немодным.  

• Это приводит еще и к важной социально-методологической (не 
побоимся такого нового составного понятия – пока нет слов для его 
адекватного именования) задаче: формирование новой системы 
потребностей. Напомним беззлобный анекдот начала 1960-х : спускаюсь я в 
гастроном за маслом, а там над прилавком маленький транспарант: «сегодня 
потребности в масле нет». Ну нет сегодня потребности в «Мустанге» и 
«Феррари», в 5-этажном доме, в бездумных тратах электричества, в диких 
расходах на поп-эстраду, в установках залпового огня… 

• Роль правительств: почему Окинавская хартия (о формировании 
Информационного Общества) была принята без особых препятствий, а 
движение «Рио» все время испытывает трудности? Окинавская хартия вовсе 
не тормозит развитие большого бизнеса, наоборот, а экологический 
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императив – сильно тормозит экстенсивное, т. е. простое и накатанное 
зарабатывание денег ТНК (транснациональными корпорациями). 

Этому перечню нет конца, здесь названы лишь некоторые направления.  
 
 
2. Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере // Успехи 

современной биологии. – 1944. – № 18, вып. 2. 
2. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста / 

В.И. Вернадский. – М. : Наука, 1988. 
3. Субетто А.И. Ноосферизм. Т. 1. Введение в ноосферизм / 

А.И. Субетто. – СПб. : ПАНИ, 2001.  
4. Субетто А.И. Системогенетика : теория циклов : в 2 кн. / 

А.И. Субетто. – М. : Исслед. центр, 1994. 
5. Моисеев Н.Н. Слово о научно-технической революции. – М. : Мол. 

гвардия, 1985. 
6. Моисеев Н.Н. Экология человека глазами математика / 

Н.Н. Моисеев. – М. : Мол. гвардия, 1988. 
7. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера / Н.Н. Моисеев. – М. : Мол. 

гвардия, 1990.  
8. Казначеев В.П. Космопланетарный феномен человека / 

В.П. Казначеев, Е. А. Спирин. – Новосибирск : Наука, 1991. 
9. Зубаков В.А. Эндоэкологическое отравление и эволюция: 

стратегия выживания : (к саммиту ООН „Рио + 10”) / В. А. Зубаков. – СПб., 
2002. 

10. Юдай Г.А. Общая теория жизни / Г. А. Юдай. – М. : Мысль, 1985. 
11. Крисилов А.Д. Модельное описание процессов развития: 

механизмы, структура, система целей, индикаторы. Decision Making and 
Business Intelligence Strategies and Techniques (International Book Series 
“Information Sciences and Computing”, N 3), Suppl. to International Journal 
“Information Technologies and Knowledge”, v. 2/2008. 

 
 

 166 



О.В. Чепіжко 
Одеський національний 

університет ім. І.І. Мечникова 
 
 

СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ –  
НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ НАПРЯМ 

 
Розробка нового наукового напряму в геологічній науці – екологічної 

геології, що мала б у своїй основі фундаментальні положення геології, 
обумовлена історичним ходом її розвитку. Екологічна геологія покликана 
вивчати геологічне середовище як складову навколишнього середовища, а 
також зміни, що відбуваються в ній під впливом природних, природно-
техногенних і техногенних процесів. Екологічна геологія – наукова 
дисципліна, об’єктом дослідження якої є геологічне середовище у 
діалектичному взаємозв’язку з живою природою, людиною і техногенною 
діяльністю людини. Геологічне середовище – унікальне природне утворення, 
яке є частиною літосфери, що залучена до технічного перетворення. Глибина 
технічного проникнення відповідає потужності геологічного середовища 
[1-3, 13, 17 ,18].  

До об’єктів екологічної геології відносяться також техногенно-
геологічні системи. Це комплекс природних і техногенних об’єктів, що 
впливають один на одного і зрештою функціонують як єдина система. 
Предметом екологічної геології є літосфера і гідросфера, що несуть усю вагу 
господарської діяльності людини, а також техногенно-геологічні системи 
(ТГС) – геологічне середовище + технічні об’єкти чи техногенна сфера. 
Прикладне значення екологічної геології – в раціональному 
природокористуванні, охороні навколишнього середовища і геологічного 
середовища, у складанні прогнозів і розробці ефективних природоохоронних 
заходів. 

Еколого-геологічна концепція розвитку геологічної науки базується на: 
• визначенні антиекологічного підходу гірничодобувної 

промисловості і переробних підприємств до використання геологічного 
середовища; 

• залученні в обробку і переробку, в основному, багатих руд (що 
містять при цьому високі кількості шкідливих домішок); 

• частковому видобуванні корисних компонентів за відсутності 
природоохоронних заходів. 

Концепцією оцінки факторів формування еколого-геологічних систем є 
уявлення про геологічне середовище як фундамент екологічної ніші 
народонаселення. Визначальні її фактори можуть розділятися на власне 
геологічні фактори як довгострокові і техногенні – як відносно короткочасні; 
вони досить тісно пов’язані і впливають один на одного в процесі 
формування і становлення геолого-техногенних систем.  

У розвитку екологічної геології лежать дві стратегічні установки:  
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1) необхідність спостерігати, фіксувати, аналізувати геологічні факти 
на основі їх територіальної спільності і закону загального взаємозв’язку;  

2)  необхідність усебічно моделювати природні об’єкти і явища, 
спираючись на їх дослідження і пошук, проектування й експлуатацію різних 
споруд. 

Основні завдання екологічної геології: 
1. Аналіз зміни геологічного середовища під впливом природних і 

техногенних факторів, спостереження в реальному масштабі часу за станом 
геологічного середовища. 

2. Раціональне використання земельних, водних, мінеральних і 
енергетичних ресурсів Землі. 

3. Зниження шкоди навколишньому середовищу від природних і 
природно-техногенних катастроф і забезпечення безпечного проживання 
людей, оперативний і довгостроковий прогноз небезпечних і катастрофічних 
природних явищ. 

4. Забезпечення еколого-геологічного картування і моніторингу 
геологічного середовища. 

Однією з перших передумов формування екологічної геології були 
роботи В.І. Вернадського з геохімії біосфери [4, 5]. Відкриті ним закони і 
створене ним вчення про геосфери Землі та про еволюцію біосфери стали 
могутнім стимулом до подальших досліджень у цій галузі. Як відомо, будь-
яка наука або науковий напрям виникають і розвиваються як своєрідний 
відгук на ті або інші проблеми і запити людини та суспільства.  

Приблизно до 70-80-х років ХХ сторіччя про екологічні проблеми 
літосфери взагалі майже не згадувалося. Глобальна екологічна криза стала 
ясно виявлятись і у верхніх горизонтах земної кори. У зв’язку з цим в 
геології все більше уваги почали приділяти екологічним проблемам. Серед 
різних геологічних наук (динамічної геології, історичної і регіональної 
геології, геології корисних копалин, петрографії, мінералогії, геофізики, 
геохімії, інженерної геології, гідрогеології та ін.) найближчою до вирішення 
виниклих екологічних проблем літосфери виявилася інженерна геологія – 
наука, що вивчає властивості та динаміку верхніх горизонтів земної кори у 
зв’язку з інженерно-господарською діяльністю людини. 

У кінці 1970-х років в інженерній геології вже розроблялося не просто 
геологічне обґрунтування інженерно-будівельної діяльності, а таке 
обґрунтування, яке мало зводити до мінімуму або виключати зовсім 
негативні наслідки техногенної діяльності людини в літосфері. Ту частину 
літосфери, яка перебуває (або перебуватиме потенційно в майбутньому) під 
впливом техногенної діяльності людини, стали називати геологічним 
середовищем, а перед інженерною геологією була поставлена нова проблема 
– розробка питань раціонального використання і охорона геологічного 
середовища. Відтоді в інженерній геології стали активно розроблятися 
практичні і теоретичні питання, пов’язані з екологією верхніх горизонтів 
літосфери. Проте вже до 90-х років ХХ сторіччя стало зрозумілим, що в 
рамках тільки інженерної геології не можна розв’язати всіх екологічних 
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проблем літосфери. Більш того, виникли і такі наукові напрями, як 
екологічна геохімія, що займається перш за все питаннями забруднення 
літосфери і міграції в ній елементів, виходячи з їх впливу на екосистеми, 
екологічна гідрогеологія, що вивчає питання, пов’язані із забрудненням 
підземних і поверхневих вод, екологічна геофізика, що вивчає фізичні поля 
Землі та ін. Наразі всі ці напрями об’єднуються в одне ціле – екологічну 
геологію. Виникнення екологічної геології припадає на 1994 рік, фундатором 
нового наукового напряму був професор Є.М. Сергєєв [1–3, 11–13, 17–19]. 

Еколого-геологічні проблеми, як правило, мають комплексний 
характер, і їх вирішення потребує інтеграції геології, геофізики, геохімії, 
інженерної геології, гідрогеології та гірничих наук в єдину систему знань про 
геологічне середовище. При цьому екологічна геологія не підсумовує всі дані 
та знання про Землю, а є узагальнюючою галуззю знань [11–12]. 

Ресурсна функція літосфери полягає в її потенційній здатності 
забезпечувати потреби людини у мінеральних ресурсах, необхідних для 
існування і розвитку людської цивілізації. Причому з позицій біоцентризму 
потреби людини вступають у суперечність з потребами біоти в цілому. Серед 
природних ресурсів Землі за їх значенням для розвинених держав на 
першому місці стоять енергоресурси. При сучасному рівні розвитку 
промисловості технологічна енергетика створює і трансформує величезну, 
якщо розглядати планету в цілому, кількість енергії. Близько 70% корисних 
копалин, що добуваються в світі, складають енергоресурси. Отже можна 
говорити про сумісність техногенного енергетичного потенціалу з 
енергетичним потенціалом Землі природного походження, особливо на 
урбанізованих територіях. 

Геодинамічна функція літосфери в екологічному аспекті виявляється в 
ході різних геологічних процесів (екзогенних - зсувів, обвалів, селів, 
берегової абразії, підтоплення та ін. та ендогенних – землетрусів, 
вулканічних вивержень та ін.), що так чи інакше впливають на різні 
екосистеми, у тому числі й на людське суспільство. Ці процеси, як 
указувалося вище, діляться на природні геологічні і процеси, викликані 
людиною, тобто техногенні. Важливо підкреслити, що останні можуть за 
своєю інтенсивністю, потужністю і мірою прояву істотно перевершувати їх 
природні аналоги, тому їх прогнозу, оцінці і інженерному захисту територій з 
розвиненими на них екосистемами від негативного впливу таких процесів в 
екологічній геології надається першорядна увага. 

Основне завдання полягає в тому, щоб навчитися правильно 
прогнозувати екологічні наслідки тих або інших техногенних дій на 
літосферу, а отже, навчитися запобігати негативним екологічним процесам. 
Чималу роль у вирішенні цієї проблеми повинен відіграти екологічний 
моніторинг геологічного середовища - система постійних спостережень, 
контролю, оцінки, прогнозу і управління станом геологічного середовища з 
метою забезпечення її екологічних функцій [2, 7, 10, 15, 20]. 

Геохімічна функція літосфери в екологічному аспекті полягає в її 
активній участі в процесах кругообігу речовини у природі. Причому 
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однаково важливий аналіз обох сторін кругообігу - як шкідливих, так і 
корисних для екосистем речовин. Геохімічне транспортування різних 
елементів у межах літосфери і екосистем може відбуватися різними шляхами. 
У зв’язку з цим виділяють механічну, фізико-хімічну, біогенну і техногенну 
міграцію, яка є предметом досліджень екологічної геохімії.  

Критерієм оцінки еколого-геологічної ситуації може бути екологічна 
стійкість системи, що забезпечує комфортний стан усім учасникам цієї 
системи, включаючи і людину як соціальний елемент. Еколого-геологічна 
стійкість у цьому випадку розглядається як один з компонентів стійкості 
біосоціальної системи в цілому. Створити цілісну модель еколого-геологічної 
ситуації в регіоні можна шляхом типізації еколого-геологічних обстановок – 
системи, яка припускає виявлення закономірностей процесів, що протікають 
у них, їх просторову і тимчасову екстраполяцію. 

Головними факторами змін параметрів геологічного середовища є 
природні і техногенні. Останні властиві практично всім видам господарської 
діяльності. Прямі та зворотні зв’язки між геологічним середовищем і 
техногенним об’єктом обумовлюють формування геолого-техногенних 
систем (“техногенний об’єкт” – “геологічне середовище”). Створення ТГС 
відбувається за рахунок зміни динаміки природних геологічних процесів (в 
основному) і трохи менше – внаслідок виникнення та розвитку нових 
процесів [1, 6, 8, 13, 14, 21]. 

Техногенні процеси тотожні природним геологічним процесам, проте 
відзначається тенденція до посилення інтенсивності існуючих процесів і 
появи нових. Техногенна діяльність стала важливим еколого-геологічним 
фактором, вона значно впливає на геологічне середовище. Зміни 
навколишнього середовища, що викликані техногенною діяльністю, важливі 
не лише в біологічному, екологічному, економічному або соціальному 
відношенні, вони набувають досить великого геологічного значення. Зміни, 
що відбуваються у ТГС, призводять до порушення сформованих природних 
метастабільних систем, що спричиняє виникнення еколого-геологічних 
проблем. Непрогнозовані і неконтрольовані зміни ТГС можуть мати 
незворотний характер і призвести до екологічної кризи і катастрофи.  

Окремі компоненти геологічного середовища так пов’язані поміж 
собою, що зміна одного з них викликає “ланцюгову реакцію” зміни інших 
компонентів. Так, будівництво якогось об’єкту, що супроводжується 
плануванням території, або добування води для водопостачання, часто 
призводять до зміни напруженого стану гірських порід, до порушення 
теплового і водного балансу таких територій, активізації процесів 
масопереносу. Технологічний розвиток цивілізації набув катастрофічно 
швидкого, а за мірками геологічного часу, вибухового характеру. 
Індустріальна революція в світі призвела до глобального втручання людини в 
літосферу перш за все при видобутку корисних копалин. 

Еколого-геологічні процеси протікають одночасно і в одній системі з 
природними геологічними процесами. При цьому їх інтенсивність, 
концентрація, частота прояву й інші параметри досягають масштабів 
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природних. Звідси витікає їх надзвичайне значення. Людина поки не може 
запобігти багатьом небезпечним і катастрофічним геологічним процесам, але 
в арсеналі методів геології накопичено значний науковий досвід з 
прогнозування геологічних і еколого-геологічних процесів, у розробці 
заходів, спрямованих на захист територій від їх прояву і на зниження збитку.  

Вплив людини на навколишнє середовище потрібно розглядати як 
технічний процес, в якому людина виступає як зовнішній фактор через 
техногенні процеси. При цьому треба мати на увазі, що нові елементи, які 
впроваджуються людиною в навколишнє середовище (споруда, техногенні 
об'єкти і навіть техногенні викиди), не випливають зі структури природної 
системи, не обумовлені нею і тому виявляються чужорідними елементами, не 
властивими конкретній геологічній системі [6, 14, 16, 20]. Тому геологічна 
система має сприйняти їх або "перетворити", модифікувати. У зв'язку з цим 
елементи технічної системи або сама технічна система, що впроваджуються в 
геологічне середовище, стають нестійкими, не здатними самостійно існувати 
без постійної підтримки людини через керівні чинники. Наслідком цього є: 

1) необхідність постійної витрати людством енергії і ресурсів на 
підтримку таких елементів ТГС, необхідність їх облаштування, ремонту,  
реконструкції; 

2) для підвищення стійкості впроваджуваних елементів людина має 
постійно їх удосконалювати, максимально зменшувати їх "чужорідність" для 
геологічного середовища. 

Таким чином, для оцінки видів і глибини техногенного впливу, 
визначення допустимої межі впливу або допустимого антропогенного 
навантаження на геологічне середовище, за якими настають необоротні і 
небажані її зміни, потрібно у кожному конкретному випадку визначати 
стійкість геологічного середовища до техногенних навантажень. 

Кожна геологічна система пристосована до певних умов, у межах яких 
вона стійка і нормально функціонує навіть при збурюванні зовнішніх 
природних факторів (динамічність геологічних систем). Техногенні 
збурювання часто перевершують природні, вони більш різноманітні, деякі 
взагалі відсутні в природі, наприклад, забруднення штучними речовинами. 
Все це викликає потребу в спеціальних дослідженнях реагування 
геологічного середовища на конкретні впливи, які повинні бути покладені в 
основу проектів з природокористування і природооблаштування. Важливим є 
створення довготривалих кількісних прогнозів поведінки геологічних систем 
при різних варіантах техногенних впливів. 

Формування методологічних основ екологічної геології визначило те, 
що основним завданням цього нового наукового напряму є вивчення і 
геологічне обґрунтування формування, збереження та відтворення систем, 
які забезпечують загальне функціонування суспільства і природи, систем, в 
яких основою екологічно-безпечного розвитку є геологічні чинники. 
Розвиток цієї системи відбувається за загальноприйнятим в екології 
принципом еколого-системної спрямованості еволюції, який передбачає що 
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будь-які еволюційні зміни зрештою зумовлені діючими факторами і 
системними особливостями розвитку еволюціонуючої сукупності. 

Критерієм оцінки еколого-геологічної ситуації може бути екологічна 
стійкість системи, яка забезпечує комфортний стан усім учасникам цієї 
системи, включаючи і людину як соціальний елемент. Для оцінки і прогнозу 
еколого-геологічних змін, їх попередження та прийняття рішень для 
управління процесами необхідно розробити науково обґрунтовану методику 
еколого-геологічних досліджень, створити принципову схему і реалізувати її 
на основі аналізу інформації про будову системи, техногенне навантаження 
на неї, зміни, проблемні еколого-геологічні ситуації. Реалізувати прагнення 
вивчити вплив техногенеза на зміни середовища проживання людини 
можливо в межах єдиної структури вивчення природного об'єкта, 
організованої на принципово новому рівні, а саме на моніторинговому рівні 
вивчення геологічного середовища. Моніторинг передбачає комплекс 
спостережень, оцінку і прогноз зміни геологічного середовища і техногенної 
сфери, а також впливу цих змін на навколишнє середовище. Такий підхід 
забезпечує використання найбільш повного спектра еколого-геологічних і 
геологічних досліджень, спрямованих на вивчення проблем раціонального 
природокористування. 

Потрібно систематично відстежувати динаміку параметрів ТГС у ході її 
розвитку (систематичний моніторинг). Програма моніторингу може бути 
ефективна тоді, коли чітко визначено параметри системи, які підлягають 
контролю [7, 10, 13, 15, 21]. Принцип системності при формуванні системи 
моніторингу визначає підхід у вирішенні проблеми в цілому, що дозволяє 
розробити інші принципи взаємодії людини й геологічного середовища як 
фундаментальної бази системи. Під системою моніторингу геологічного 
середовища ми розуміємо динамічну систему з інфраструктурою (апаратура, 
система зв'язку, система збору й обробки інформації), яка дає змогу 
проводити поточний контроль над станом і динамікою досліджуваного 
об'єкта, виконувати моделювання й виробляти прогнози його еволюції. На 
підставі прогнозів повинні ухвалюватися заходи для забезпечення динамічної 
рівноваги геологічного середовища. Теоретичне обґрунтування моніторингу 
геологічного середовища обумовлюється головною метою – вивчати 
геологічне середовище, спостерігати за геологічним середовищем і 
прогнозувати еволюцію геологічного середовища. 

Вивчення геологічного середовища зводиться до збору інформації 
шляхом проведення безпосереднього вивчення об’єктів моніторингу, 
нагромадження й обробки результатів вивчення з використанням раніше 
отриманої інформації й формування бази даних. Таке дослідження 
геологічного середовища має враховувати й виявляти особливості 
геологічних об’єктів, що проявляються через внутрішні й зовнішні взаємини, 
через геологічні процеси. Спостереження за геологічним середовищем – це 
проведення спостережень шляхом поточного збору інформації про стан 
геологічного об’єкта, про фактори і параметри, що визначають цей стан, 
поповнення бази даних. Прогноз еволюції геологічного середовища полягає в 
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аналізі всієї інформації про стан об’єкта, моделювання геологічних систем з 
різним ступенем адекватності, вироблення прогнозних оцінок і прогнозів 
еволюції геологічного середовища. 

При розробці еколого-геологічних прогнозів необхідний постійний 
контроль над репрезентативністю прогнозних моделей і можливістю 
одержання некоректних, суб'єктивних оцінок. Вірогідність прогнозів 
обумовлена репрезентативністю моделей геологічного середовища, умов і 
факторів, механізму їх руху, екологічних ситуацій і т.д. 

Інформація повинна забезпечувати розрахунки значень цільової 
функції та пошук її екстремального значення. Як цільова функція може 
виступати функція точності, вірогідності прогнозу; дотримання 
термінологічної чистоти; можливість перевірки відповідності 
досліджуваного об’єкта і його моделі. Процедура моделювання – процес 
створення людиною відображення вивченої частини природного середовища, 
трансформованої в його логічне, математичне, фізичне або картографічне 
вираження. Основним продуктом проведення еколого-геологічних 
досліджень є створення еколого-геологічної карти досліджуваної території, 
яка формується на основі геологічної карти [1, 3, 9, 12, 13, 16]. 

Еколого-геологічні карти – це графічна модель еколого-геологічної 
обстановки, що на топографічній основі дає узагальнене зображення стану 
компонентів літосфери, відображає її екологічні функції. Основним 
показником повинна бути інтегральна або покомпонентна оцінка стану 
еколого-геологічних умов літосфери, ранжируваних за класом станів, 
виконана на основі аналізу її еколого-геологічних функцій: ресурсної, 
геодинамічної, геофізичної і геохімічної. На еколого-геологічних картах 
відображаються два блоки інформації: про стан еколого-геологічних умов 
літосфери та її компонентів і про стан екосистеми, комфортності та безпеки 
проживання людини. 

 
Висновки: 
1. Екологічна геологія − новий напрям у геологічній науці, наукова 

дисципліна, об’єктом дослідження якої є геологічне середовище в 
діалектичному взаємозв’язку з живою природою, людиною і техногенною 
діяльністю людини. 

2. Основне місце в наукових поняттях екологічної геології посідає 
модельне зображення еколого-геологічної обстановки. Еколого-геологічне 
картування виконується з метою виділення і типізації рельєфу, оцінки 
фонових літолого-геохімічних характеристик, виділення й прояву 
техногенної седиментації. Воно може бути першою стадією 
природоохоронного моніторингу.  

3. Техно-геологічна система – це сукупність природної 
самозбалансованої системи – літосфери і техносистеми як керованої системи, 
створеної людиною. 
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4. Для оцінки і прогнозу еколого-геологічних змін, їх попередження та 
прийняття рішень щодо управління процесами необхідні розробка науково 
обґрунтованої методики еколого-геологічних досліджень, створення 
принципової схеми моніторингу і реалізація її на основі аналізу інформації 
про будову системи, техногенні навантаження на геологічне середовище, 
його зміни та виникнення проблемних еколого-геологічних ситуацій. 
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НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  В СИСТЕМЕ 
ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ  ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Стремительный рост потребления природных ресурсов, необратимые 

процессы в изменении экологических систем целых стран и регионов 
заставляют задумываться об отрицательных последствиях научно-
технического прогресса, о пагубности философии и практики потребления, 
поставивших мир на грань экологической катастрофы. 

Вставшие перед человечеством проблемы глобального характера 
требуют выработки общих правил поведения человека в окружающем мире, 
понятных для всех, необходимых для поиска согласованных подходов к 
решению проблем. Фактически встает вопрос о переходе к новому образу 
жизни, об изменении психологии целых народов. 

В современных условиях встает проблема переориентирования от 
высокого уровня потребления к здоровому образу жизни, обеспечивающему 
интеллектуальное, нравственное и физическое развитие человека, от 
противопоставления человека природе – к заботе о ней. Нам всем нужно 
изжить традиционное представление о неисчерпаемости природных 
ресурсов, преодолеть беспечное отношение к безудержному росту населения 
и материальных потребностей каждого человека, а следовательно, к еще 
более стремительному загрязнению и деградации окружающей среды. 
Необходимо понять, что речь идет не об отдельно взятом регионе или стране, 
а о проблеме невиданного ранее масштаба, которая требует взаимодействия 
всех стран и народов, переосмысления всех человеческих целей и критериев 
прогресса, преодоления не только территориальных, языковых, религиозных, 
но и идеологических различий.   

Благодаря бурному научно-техническому прогрессу деятельность 
человека все более глубоко измененяет окружающий мир. Человек при этом 
меняется трагически медленно. Но все более очевидным становится то, что 
непременным условием выживания человеческого рода является 
совершенствование самого человека, поднятие его нравственных качеств на 
более высокий уровень, который соответствует масштабам и скоростям 
современного мира. Именно поэтому все более актуальным становится 
проблема воспитания экологически грамотного и культурного человека, 
который с уважением относился бы к законам живой природы и умел бы 
согласовывать с ними свое поведение и хозяйственную деятельность. Вопрос 
об экологическом воспитании (еще два десятилетия назад таком новом и 
актуальном) не теряет своей новизны и важности. Хотя методы и формы его 
все еще находятся в стадии проработки, шлифовки, систематизации и 
апробации.  
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Опыт показывает, что подрастающему поколению недостаточно 
получить определенную сумму знаний об окружающей природной среде, о 
пагубном влиянии человека на нее, о рациональном пользовании. Важно 
показать на практике применение этих знаний. Очень важен пример, который 
могли бы показать взрослые. Можно много раз говорить, например, о 
проблеме загрязнения одноразовыми упаковками, в которые упаковывают 
продукты в любом супермаркете. В наших условиях они практически не 
утилизируются, обильно загрязняя окружающую среду. Но если взрослые, 
которые находятся рядом, не являются примером, то информация так и 
останется просто информацией. В первую очередь встает вопрос – как же 
воспитывать детей, перед которыми нет живого примера. Как объяснить 
школьнику, что для того чтобы не нанести непоправимого ущерба 
окружающей среде нужно экологически грамотно подходить к потреблению 
природных ресурсов, начиная, в первую очередь, с бытового уровня, с себя, 
со своей квартиры, своего класса, своего города. И тут встает целый ряд 
психологических и философских проблем, которые нужно поднимать не 
только перед человеком в юном возрасте. Мало того, эти вопросы, по всей 
вероятности, должны решаться на протяжении не одного поколения людей.  

Экологическое образование нужно рассматривать как комплексную 
систему, которая содержит многие составляющие: знания об окружающем 
мире, возможность непосредственного пребывании в природе, возможность 
сравнения среды преобразованной с девственно нетронутой, нравственные 
аспекты проблемы сохранения природной среды, экологическое сознание, 
экологическое мировоззрение и т.д. В связи с этим принимать участие в 
процессе экологического образования школьников может достаточно 
широкий круг специалистов, каждый из которых подходит к решению этой 
проблемы по-своему. 

Экологическое образование и воспитание подрастающего поколения 
следует рассматривать как процесс облагораживания человека, 
формирование его чувственного и эстетического восприятия природы, 
понимания существующих в ней взаимосвязей, уважения ко всему сущему, 
осознания необходимости принять на себя ответственность за состояние и 
дальнейшее существование окружающей среды.  

Около тридцати лет проблемой экологического образования в 
Одесской области активно занимается эколого-натуралистическое 
подразделение Одесского областного гуманитарного центра внешкольного 
образования и воспитания. В прошлом это Областная станция юных 
натуралистов, Областной эколого-натуралистический центр (информация 
отражает историю развития данного направления работы в нашей области). 
За эти годы выработана система, которая охватывает все возрастные группы 
детей, представляя многочисленные формы этого учебно-воспитательного 
процесса с учетом интересов и наклонностей участников. 

Система экологического образования в основном направлена на работу 
с детьми преимущественно школьного возраста. Хотя сейчас разработаны и 
успешно используются программы экологического воспитания и для детей 
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дошкольного возраста, начиная с самых маленьких. Широкому кругу 
учащихся области и города предлагается для участия огромное количество 
природоохранных акций, кампаний, биологических проектов, которые 
проводятся в течении года. Большая часть из них проходит в начале 
весеннего, осеннего и летнего периодов, когда занятость детей в школе 
небольшая. Школьникам на выбор предлагается участие в акциях по уборке 
территорий села, города, пришкольных участков, высадке деревьев, 
разработке проектов озеленения школы и выполнение его, исследование 
экологических проблем своей местности (проблема исчезновения малых рек, 
вырубка лесов, охрана исчезающих животных, растений). Существует целый 
ряд биологических исследовательских проектов «Флора Украины – компас в 
зеленом мире», «Лишайники-индикаторы окружающей среды», «Сохраним 
украинские степи», «Растения радиопротекторного действия» и многие 
другие, которые предоставляют  возможность всем школьникам области 
вместе с педагогами участвовать в экологических исследованиях своей 
местности, повышая экологическую грамотность.  

Нельзя не упомянуть очные массовые праздники, которые организует 
эколого-натуралистическое подразделение для учащейся молодежи области и 
города. Это экологический брейн-ринг, фестиваль экологических бригад, 
конференции учащихся, конкурсы рисунков на экологическую тематику и др. 

Одной из эффективных форм экологического образования и 
воспитания школьников являются экологические экспедиции школьников, 
которые первой в Украине начала проводить Одесская областная станция 
юных натуралистов (с 1984 года). География экспедиций обширна. Юные 
исследователи за тридцать лет побывали в самых интересных уголках 
Одесской области, которая так богата природными ресурсами. Это и степные 
участки склонов Тилигульского лимана, плавни реки Днестр, лесные 
массивы в Савранском районе на севере Одесской области, уникальные 
ландшафтные комплексы реки Ю. Буг в районе Первомайска Николаевской 
области.   

С 1991 года областные экологические экспедиции проходили в 
украинском низовье Дуная – уникальном уголке природы не только 
всеукраинского, но и международного значения. Богатейший мир плавней 
дельты Дуная является прекрасной лабораторией для исследовательских 
школьных проектов.  

Во время летних экспедиций юннаты получают общие представления 
об объектах, явлениях и взаимосвязях компонентов живой природы, 
практические навыки пребывания в ее среде, осваивают полевые методики 
исследований, учатся обрабатывать и обобщать полученные данные, 
приобретают исследовательские навыки. 

Экологические экспедиции и учебно-полевые практики являются 
переходным мостиком от знаний, которые получают юннаты в течении года 
на занятиях кружков, к практике. Одна из проблем, которая встает при 
проведении подобных мероприятий, – это недостаточное количество 
адаптированных для этого возраста методов изучения окружающей 
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природной среды. Участниками этих мероприятий являются школьники 
среднего и старшего возраста, уровень знаний которых предполагает 
овладение методами естественнонаучного познания, умение добывать факты, 
формулировать проблемы, выдвигать гипотезы, давать собственные 
объяснения. Стимулирование творческой активности подростка помогает 
развитию творческого восприятия мира и осмысления себя в нем, побуждает 
к самостоятельному поиску решений возникающих проблем. Осознанное 
отношение к познавательной деятельности строится на основе проявления 
активного интереса как необходимого условия эффективности 
образовательного процесса. 

Членами экологических экспедиций могут быть школьники, которые 
принимают активное участие в природоохранных мероприятиях и прошли 
специальный конкурс-отбор. 

В июне 2011 года состоялась традиционная областная экологическая 
экспедиция для юннатов Одесской области. Много лет внимание юннатов 
было сосредоточено на заповедных территориях украинского Придунавья. В 
этом году исследования проводились на территории Регионального 
ландшафтного парка «Гранитно-степное Побужье» (Николаевская область, 
Первомайский район, с. Мегея). Во время экспедиции проводились 
экскурсионные выходы на маршруты, участники наблюдали за местной 
флорой и фауной, знакомились с особенностями природных ландшафтов 
заповедного парка. Основное внимание уделялось исследованиям по 
программе GLOBE. В рамках этой международной программы проводились 
исследования наземного покрова, биологические и гидрологические 
исследования. Участники экспедиции научились на практике закладывать 
исследовательские участки, измерять биомассу растительного покрова, 
работать с такими приборами, как GPS, компас, денситометр, гипсометр-
клинометр, термометр. 

В осенне-зимний период члены экспедиционных отрядов 
обрабатывают собранный материал, оформляют коллекции, гербарии, 
готовят научно-исследовательские работы для конференций школьников 
«Молодежь исследует мир», «Юный исследователь» и конкурса областной 
школьной Малой академии наук  „Прометей". По мнению жюри, ведущих 
специалистов вузов области, эти работы отличаются грамотностью, 
научностью, носят практический характер. В них есть элементы 
самостоятельных исследований, глубокий анализ, выводы. Наиболее 
интересные работы члены экологических экспедиций предоставляют 
всеукраинской МАН, на международных конкурсах и конференциях. 
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И.В. Гиндина 
Центральная городская библиотека им. И. Франко,  
общественный культурно-информационный центр  

экологического образования и воспитания  
библиотеки-филиала № 1 им. Э. Багрицкого  

 
РОЛЬ  ПУБЛИЧНЫХ  БИБЛИОТЕК г. ОДЕССЫ 

В  ФОРМИРОВАНИИ  ЭКОПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
С развитием новых информационных технологий, когда библиотека 

перестаёт быть эксклюзивным источником информации, роль и назначение 
публичных библиотек могут быть изменены. Хотя, как и прежде, 
информационно-просветительские функции являются основными.  

Всё чаще библиотечная общественность обсуждает вопрос о том, что 
массовые библиотеки должны и могут стать центрами общественной жизни и 
должны быть сохранены для использования обществом в интересах самой 
общины. Поскольку библиотеки являются собственностью громады города, 
город располагает не только помещениями библиотек в разных районах, но и 
таким потенциалом, как сотрудники, которые обладают универсальными 
знаниями и навыками и могут подготовить и провести для города 
мероприятия различной тематики. 

Сотрудники централизованной библиотечной системы г. Одессы 
осознают те перемены, которые происходят в нашем обществе и стараются 
своей работой вместе с общественностью и организациями экологической 
направленности внести свой вклад в дело экологического просвещения 
населения. Понимая важность данной проблемы, на базе филиала №1 
Централизованной библиотечной системы г. Одессы в 2010 году был создан 
центр экологического просвещения. 

Центр работает со всеми возрастными категориями населения –  
учащейся молодежью, взрослыми работающими людьми, пенсионерами.  

В рамках экологического лектория на встречах со школьниками 
специалисты, общественники осветили темы:  

«Город, мы и собаки» – о проблеме бездомных животных, тема 
подготовлена Одесским обществом защиты животных;  

«Ландшафтное озеленение г. Одессы» – ведущий ландшафтный 
инженер «Горзелентреста» рассказала об обслуживании и развитии зеленой 
зоны города, об истории озеленения Одессы;  

«ГМО, спасение или угроза» – выступили представители 
Всеукраинской экологической лиги, в интересной и доступной форме было 
рассказано о том, что такое ГМО и какое они могут оказывать влияние на 
здоровье человека; о применении ГМО в различных сферах 
жизнедеятельности человека (медицина, сельское хозяйство, производство 
продуктов питания); 

«Подросток. Экология. Здоровье» – о влиянии негативных факторов 
окружающей среды на здоровье человека; 
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«Земля для всех одна» – на тематической встрече представители 
«Черноморского женского клуба МАМА-86-ОДЕССА» рассказали о работе 
своей организации, продемонстрировали фотоматериалы акции «Посади 
дерево возле реки», целью которой было сохранение трансграничной реки 
Кучурган.  

Сотрудники «Украинского научного центра экологии моря» 
представили школьникам полный и объективный рассказ о состоянии 
Черного моря, видах его загрязнения и о том, как этому противостоять. 
Рассказали о флоре и фауне черноморского бассейна.  

Мероприятия для учащихся проходят с использованием наглядных 
материалов, с включением деловых игр, в дискуссионной форме. 
Слушателям предлагаются к рассмотрению несколько точек зрения, чтобы 
вызвать их на обсуждение проблемы.  

С целью сохранения хвойных лесов в Украине в декабре был проведен 
конкурс «Сохрани лес – сделай ёлочку своими руками». Его задача – научить 
детей создавать праздничную атмосферу без уничтожения живых хвойных 
деревьев, при помощи композиций и поделок из подручных материалов. 

Уже стали традиционными весенние семинары для учителей 
естественных наук Приморского района. На каждое мероприятие 
приглашаются научные работники, руководители общественных 
организаций, профильные специалисты, хорошо владеющие данной 
тематикой, знающие ситуацию в регионе, знающие, что делается (или не 
делается) для её улучшения, сами участвуют в этих процессах. 

Сотрудники Молодежного экологического центра им.В.И. Вернадского 
Одесского государственного экологического университета рассказали о 
создании первого на юге Украины национального парка 
«Нижнеднестровский» и его значении для сохранения биоразнообразия в 
дельте Днестра. «О концепции ноосферного развития» учителя географии 
узнали от кандидата технических наук А.Д. Крисилова. 

Тему: «Право потребителя на качественный товар. Влияние 
некачественных товаров на здоровье человека» осветили члены Одесского 
регионального союза защиты потребителей. 

«Взаимозависимость состояния зеленых насаждений в г. Одессе, 
атмосферного воздуха и здоровья человека» представили члены 
Всеукраинской экологической лиги. 

«Тенденции развития зоозащитного движения в мире и Украине. Опыт 
и место Одесского городского общества защиты животных» – тема 
выступления Татьяны Волошиной, вице-президента Ассоциации 
зоозащитных организаций Украины, председателя Одесского городского 
общества защиты животных. 

Во время семинаров слушателей знакомили с новыми изданиями 
экологического характера, в том числе с изданиями : Экологической 
энциклопедией, пособием для учителей общеобразовательных школ 
«Зеленый пакет», украинским общественным экологическим кодексом и др. 

Не остаются без нашего внимания и люди старшего возраста. На базе 
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двух библиотек действуют клубы по интересам – «Культура и здоровье», 
совместный проект клуба «Помоги себе сам» и Университета Человека. 
Успех в работе нам обеспечивает сотрудничество с государственными, 
научными, общественными организациями, вузами, общеобразовательными 
школами. Библиотека стала коммуникатором и центром общения 
представителей различных организаций. Мы работаем в тесной взаимосвязи 
с Государственным управлением охраны окружающей природной среды в 
Одесской области, управлением экологии и развития рекреационных зон 
Одесского городского совета и общественным советом при Государственном 
управлении охраны окружающей природной среды в Одесской области. Не 
раз обращались к ним за советами и помощью и всегда получали их 
поддержку. 

Для разъяснения положений Орхусской конвенции и применения их в 
работе библиотек для сотрудников Централизованной библиотечной системы 
был проведен тренинг на тему «Роль массовых библиотек в выполнении 
положений Орхусской конвенции». Подписание этой конвенции 42 
государствами является, несомненно, выдающимся и смелым шагом 
руководства этих стран в сторону привлечения широких слоев 
общественности к решению экологических проблем. После ратификации 
Украиной Конвенция обрела силу закона и позволяет любому человеку 
получать необходимую экологическую информацию, участвовать в принятии 
экологически значимых решений и отстаивать в суде свое право на жизнь в 
благоприятной окружающей среде. Знают ли о таком праве, о существовании 
Орхусской конвенции жители нашего города? Однозначно могу ответить: 
нет. Ни один из опрошенных читателей библиотеки о Конвенции и её 
положениях ничего не слышал. Поэтому для нас было важно поделиться 
этими знаниями с библиотекарями города, которые будут использовать эту 
информацию в своей работе.  

На тренинге библиотекари получили консультации по темам: «О 
положениях Орхусской конвенции» и «Инновационные формы массовой 
работы по экологии в библиотеках», приняли участие в деловой игре  
«Применение положений Орхусской конвенции в массовой работе 
библиотек». В ходе игры участники были разбиты на малые группы (по 
районам города. Каждая группа называла основную экологическую проблему 
своего района и выбирали наиболее оптимальную организационную форму 
массовых просветительских мероприятий. Создавались и представлялись 
проекты массовых мероприятий с обоснованием цели проведения, формы, 
названия мероприятия, целевой аудитории, заинтересованных сторон и т.д. 
Для получения информации по данной экологической проблеме участники 
тренинга учились оформлять «Запрос на экологическую информацию» в 
соответствии с требованиями «Положения о порядке предоставления 
экологической информации» (утвержден приказом Минэкоресурсов 
Украины 28.12.2003 г. № 169). В ходе деловой игры библиотекари 
Малиновского района написали проект мероприятия под названием «Нашим 
детям не только аттракционы, но и чистый воздух», которое 
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способствовало бы сохранению зеленой зоны в парке им. Горького. Форма 
мероприятия – «круглый стол». Цель «круглого стола»: получить 
достоверную информацию о положении дел в парке, привлечь внимание к 
сохранению уникального растительного мира парка, получить отчет о 
проведении реконструкции. Заинтересованные стороны: жители 
микрорайона, СЭС, депутаты городского совета, общественные 
экологические организации, сотрудники Государственного управления 
охраны окружающей природной среды в Одесской области, Малиновская 
районная администрация, руководители частных структур, которым передан 
парк. 

Библиотекари Приморского района посчитали важным определить 
состояние качества питьевой воды в бювете в сквере Космонавтов и назвали 
своё мероприятие часом общения «Какую воду мы пьем?» 

Работники Киевского и Суворовского районов обеспокоены 
состоянием атмосферного воздуха в своих районах. Если в Киевском районе 
это вызвано тем, что в непосредственной близости от жилых домов 
находятся многочисленные автостоянки и СТО, то в Суворовском районе это 
связано с наличием транспортных магистралей, по которым проходит 
большое количество автотранспорта. Свои экологические диалоги они 
назвали: «Это земля твоя и моя». 

Для того, чтобы выяснить, чего ждут от нас наши читатели, 
потребители наших услуг, чтобы планировать свою работу с учетом их 
интересов, Центр экологического просвещения провел опрос. Ученикам 
вечерней общеобразовательной школы № 19 предложили ответить на вопрос: 
«Какие темы экологической направленности вызвали бы у Вас наибольшую 
заинтересованность?». Ответы были такими: 

• состояние питьевой воды; 
• решение транспортной проблемы – мировой и европейский 

передовой опыт; 
• применение энергосберегающих технологий и альтернативных 

видов энергии; 
• состояние атмосферного воздуха; 
• состояние пляжей; 
• проблема раздельного сбора мусора и его последующая 

утилизация; 
• проблема вырубки зеленых насаждений; 
• обустройство велодорожек в г. Одессе; 
• деятельность Общества защиты животных; 
• участие общественности в решении экологических проблем; 
• развитие зеленого туризма в Одесском регионе 
• глобальные климатические изменения. 
 
Следует отметить, что в 2010-2011 учебном году мы уже рассказывали 

учащимся (в рамках экологического лектория) и о проблеме питьевой воды, и 
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о том, как решается транспортная проблема в ведущих европейских странах. 
Но, видимо, ребята считают эти темы настолько важными, что продолжают 
интересоваться ими и сейчас. 

Школьники сами предложили обсудить проблему курения, им 
захотелось побольше знать о вегетарианстве, обсудить вопрос о платных 
пляжах. Волнует их и угроза ядерной войны. «Создать обязательные правила 
и выполнять», «Чтобы больше было информации об экологии в средствах 
массовой информации» – предлагают ребята. 

Опрошено было 46 человек – от 16 до 24 лет. 
О готовности молодежи стать экопотребителями можно узнать, 

ознакомившись с результатами следующего опроса: 
 

№ 
п/п 

Вопрос Ответили 
«Да» 

1 Используете ли Вы в быту энергосберегающие лампочки? 65,2% 
2. Выключаете ли Вы неиспользуемую бытовую технику из 

сети (или оставляете ее в режиме ожидания)? 
62, 7% 

3. Готовы ли Вы разделять мусор по видам (пластик, бумага, 
пищевые отходы) для последующей переработки? 

71,2% 

4. Экономите ли Вы воду в быту (например, принимаете душ 
вместо ванной, устраняете течи в кранах/сантехнике, 
установили водомер)? 

63,0% 

5. С целью сохранения хвойных растений готовы ли Вы 
отказаться от покупки живых елей на Новый год? 

61,9% 

6. Готовы ли Вы принять участие в акциях экологического 
характера? (например, посадка зеленых насаждений, уборка 
прилегающей к Вашему дому территории и др.) 

65,2% 
 

7. Cчитаете ли Вы необходимым обустройство выделенных 
велодорожек в нашем городе? 

71,7% 

8. Готовы ли Вы использовать велосипед в повседневной 
жизнедеятельности как альтернативу городскому 
автотранспорту? 

67,3% 

 
Самую большую поддержку у ребят нашло предложение по 

обустройству велодорожек в нашем городе – 71,7% и готовность разделять 
мусор для дальнейшей переработки 71,2%. Но и на все остальные вопросы 
более 60% ребят дают положительные ответы, что говорит о том, что 
большая часть из них понимает важность стоящих проблем. И они готовы  
внести в свою жизнь изменения, направленные на улучшение экологической 
ситуации. Думаю, что это и есть свидетельство эффективности нашей 
совместной работы. 
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Ю.Е. Геращенко 
Общественная экологическая организация  

“Экологический центр устойчивого развития” 
 

РОЛЬ ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ПОВЫШЕНИИ 
УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ 
 
Одесский регион объединяет целую сеть природоохранных территорий 

и поистине сказочных уголков, неповторимых природных оазисов среди 
урбанизированного пространства, в котором привык изо дня в день 
находиться современный человек. Однако попав в окружение девственной 
природы, будь то черноморское побережье Тузловских лиманов, или 
сказочные протоки дельты Днестра, или бескрайние причерноморские степи  
Бессарабии, начинаешь понимать всю мощь влияния на человеческое 
сознание неповторимой красоты природы. 

Мы, одесситы и жители Одесской области, в повседневной рутине и 
борьбе за выживание или карьеру часто перестаем замечать прелести 
окружающего нас мира. Мира той неповторимой природы, которую Господь 
Бог подарил нам и завещал лишь одно – возделывайте и защищайте ее. 
Являясь практически природными монополистами, мы забываем о ее 
рекреационном и духовном потенциале, подаренном нам с рождения. Когда в 
рамках походов выходного дня или экологических туристических маршрутов 
удается вырваться из асфальто – бетонных городов и погрузиться в 
таинственный мир природы, с особой остротой ощущаешь то единение с ней, 
которого на самом деле так не хватает в суете городов. Начинаешь познавать 
и ощущать природу с какой-то новой, еще до конца не изученной стороны. 
Понимаешь, что в последние годы вместе с развитием цивилизации люди 
стали терять духовную нить, соединяющую их с родным краем. Созерцание 
первозданных пейзажей, вдыхание чистого морского или степного воздуха, 
пение птиц и шелест трав на ветру возвращают нас в то настоящее состояние, 
пребывая в котором восстанавливаются и физические и духовные силы. 
Человек приходит в состояние гармонии, и начинаешь понимать 
ничтожность той суеты, на которую зачастую уходят секунды, минуты, часы, 
а порой и годы твоей единственной жизни. При посещении таких мест только 
по факту самого нахождения в них с человеком происходит метаморфоза, и 
он осознает и начинает понимать, что эти уголки природы необходимо 
сохранять и беречь. Сохраняемые природоохранные территории – это 
огромный потенциал нашего региона, обладающий огромными 
возможностями в рекреационной, воспитательной и экологообразовательной  
деятельности.  

На юге Украины в Одесской области расположен ряд уникальных 
природных водно-болотных объектов. Экологический туризм позволяет 
прикоснуться к созерцанию и погружению в сказочный мир нетронутой 
природы. Посещение природоохранных территорий – уникальных водно-
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болотных угодий единственного в Одесской области Нижнеднестровского 
национального природного парка, дает возможность ознакомиться с 
нетронутыми человеческой деятельностью природными оазисами водной 
растительности, с жизнью многих редких птиц и других водно-болотных 
обитателей. Красивее всех – кувшинка белая, королева озера, раскидистым 
ковром расстелившаяся на водной глади среди принцесс – желтых кубышек и 
водяного ореха. Вдоль города Рени в Одесской области протекает река 
Дунай. Половина территории Ренийского района занята водной гладью озер. 
Здесь расположено самое большое озеро Украины и одно из больших озер 
Европы – Ялпуг, раскинулись живописнейшие придунайские озера – Кагул, 
Картал, небольшие озера – Бартица, Градешты, Испартица, лиман Шмарыга 
и жемчужина края – озеро Кугурлуй. 

В Килийском районе Одесской области, в дельте Дуная, раскинулся 
уникальный, утопающий в зелени город Вилково, или как его еще называют, 
«Украинская Венеция». Часть города находится на искусственных и 
естественных островах, добраться до которых можно только на лодках, а в 
некоторых местах – по узким деревянным мостикам. В дельте Дуная водятся 
экзотические птицы. Это и розовые пеликаны, и казарки, и полосатые 
ястребы, и знаменитые орланы-белохвосты. Здесь можно посетить 
Дунайский биосферный заповедник.  

В Одесской области расположены уникальные природные объекты. 
Последнее время на территории области активно развивается сельский 
зеленый туризм, сельские усадьбы и уклад ведения натурального хозяйства. 
Национальный колорит и колорит переплетения 134 национальностей, 
проживающих в нашем крае, создает незабываемый пестрый ковер народных 
традиций и уникальную смесь славянской, тюркской и романской культур. В  
процессе взаимопроникновения культуры многих народов, которые 
поселились здесь, составили многогранную, колоритную культуру жителей 
Буджакской степи в Татарбунарском районе Одесской области, где степь 
соседствует с морем и лиманами.   

Проведение конференции по вопросам экологического и сельского 
зеленого туризма с участием представителей заповедников, национальных 
парков, представителей операторов по экотуризму, ученых и экологов 
Одещины, при участии американских специалистов как консультантов,  
стало серьезным импульсом в деле пропаганды и развития экотуризма в 
целом. 

В рамках реализации проекта «Экотуризм и развитие сельского 
зеленого туризма в Одесском регионе, на юге Украины» прошел ряд 
мероприятий. Это и поездки по заповедным местам Одесской области, и 
посещение исторических и культурных объектов, краеведческих и 
археологических музеев, и посещение Нижнеднестровского национального 
парка и множества других интересных мест, а также проведение пленарного 
заседания "Международная конференция по развитию заповедных 
территорий, национальных парков, экотуризма". В рамках конференции 
проведен «круглый стол» и заключительная пресс-конференция. Проект 
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реализован ГО «Экологический центр устойчивого развития Украины» при 
поддержке Global Greengrants Fund. Партнеры проекта: Center for Safe Energy, 
All-Ukrainian ecological movement "Khortitskiy Forum. Участники 
конференции побывали в Нижнеднестровском национальном парке, 
встречались с руководством парка, обсудили деловые предложения, 
обсудили и подписали документы о сотрудничестве с американским 
национальным парком Timucuan Ecological and Historic Preserve. В Одессе 
участники конференции побывали в Одесском дельфинарии и Одесском 
морском торговом порту, встретились с руководством порта. Для них была 
организована поездка в г. Белгород-Днестровский, где они посетили 
старинную крепость и раскопки древнегреческого города Тира. Кроме того 
осмотрели винзавод "Шабские вина", посетили конеферму, отдохнули на 
знаменитых пляжах Каролино-Бугаза. Надолго запомнилось посещение 
ландшафтного парка "Тилигульский", раскинувшегося по берегам 
Тилигульского лимана, осмотр развалин знаменитого замка Куриса в селе 
Петровка, Коминтерновского района . 

Можно долго перечислять природные достопримечательности нашего 
края, которые удалось посетить участникам конференции, и многие места, до 
которых не успели добраться по недостатку времени, ведь Одесская область 
настолько велика и богата своими природными ресурсами, что сразу их не 
посетишь. А сколько нового узнаешь в таких поездках от ученых – 
специалистов, таких как Николай Роженко – первый заместитель директора 
Нижнеднестровского национального природного парка, который, казалось, 
вечно может рассказывать об обитателях дельты Днестра, о животных, 
птицах, растениях и рыбах. Увидев все это своими глазами, сразу 
понимаешь: действительно, природоохранные территории – это школа 
экологического воспитания.  
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О.О. Шукліна-Матюшкіна  
Інноваційний бізнес-інкубатор 

Одеського регіонального відділення 
Асоціації міст та громад 

 
ПІДГОТОВКА ІННОВАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МІСТА  

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ  ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 
 
Україна відома своїми природними багатствами, а Причорномор’я є її 

перлиною. Однак туристичний потенціал Причорномор’я – унікальні 
природні багатства та культурні ресурси – не використовуються у повному 
обсязі через недосконалу інфраструктуру туристичної галузі, зокрема 
екологічного туризму. 

Важливим кроком до підвищення конкурентоспоможності 
вітчизняного рекреаційного і туристичного господарства є створення 
інноваційних підприємств, важливо також готувати кадри за спеціальною 
програмою, узгодженою з органами місцевого самоврядування, тому що в 
умовах вищого навчального закладу неможливо готувати потрібну невеличку 
кількість фахівців (не більш як 5-6 осіб). Таку кількість фахівців може 
готувати інноваційний бізнес-інкубатор на замовлення муніципалітету або 
турфірм. Розмови про створення інноваційного бізнес-інкубатора, а також 
технопарку ведуться декілька десятиліть, але справа так і не зрушила з місця. 
Особливим етапом у процесі побудови інноваційної інфраструктури є етап 
створення бізнес-інкубаторів при технопарках. Одним з їх завдань буде 
підготовка та підвищення кваліфікації кадрів з питань управління якістю 
інноваційного процесу, а також розробка навчальних програм та 
методичного забезпечення, диференційованих за спеціальностями. 

Кваліфікація кадрів, яких випускатиме бізнес-інкубатор, має 
відповідати рівню завдань, поставлених реальним життям. Таким чином, 
треба говорити про цілий комплекс вимог: від простих ланок процесу 
надання туристичних послуг до рівня, який потребує аналізу доцільності 
чогось нового на основі визначення проблеми та шляхів її вирішення. 
Найвищий рівень підготовки ставить за мету відбір найдостойніших  
претендентів з числа випускників магістратури чи аспірантури. Їх навчають 
системному аналізу комплексу завдань. А це є прогнозом усього життєвого 
циклу нової туристичної послуги з розрахунком ефекту, що здатний окупити 
кошти, що витрачалися на допроектному етапі впровадження послуги. А 
після цього мають з’явитися нові думки щодо нових послуг та нових 
маршрутів. 

Для пошуку потенційних кандидатів на навчання в інноваційному 
бізнес-інкубаторі спочатку треба провести маркетингові дослідження: 
вивчити освітньо-кваліфікаційні характеристики можливих вакансій та 
скласти навчальний план за спеціальністю, сформулювати вимоги до якості 
спеціалістів, накреслити перспективи професійного зростания, спеціалізації 
та технічної оснащеності згідно з технологічною картою маршруту. На етапі 
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проектування професійної діяльності відбувається ознайомлення з різними 
варіантами функціональних обов’язків, формулюється кінцевий варіант 
знань та навичок роботи з електронними програмами, ознайомлення зі 
станом і умовами експлуатації, організацією та документально-
інформаційним забезпеченням діяльності, визначається психологічна 
сумісність з клієнтами туристичних фірм. Обов’язково провадиться 
оптимізація режимів використання електронних програм з урахуванням 
поставлених завдань, готується необхідна документація по кожному 
підпроекту (з урахуванням і декомпозиції і наступного агрегування) у 
відповідності до існуючого алгоритму туристичного маршруту. 
Розподіляються функціональні обов’язки для керування підпроцесами, 
виявляються заповнені вакансії. Якщо йдеться про інфраструктуру туризму, 
то частіш за все мається на увазі наявність готелів, автодоріг тощо. Але 
інфраструктура екологічного туризму має включати до свого складу наукові 
структури, що займатимуться пошуком нових місць, здатних зацікавити 
такий сегмент туристичного ринку, як шанувальники берд-вотчинг, або 
інших екологічних туристів, наприклад дайверів. Проте без наукових 
досліджень не можна розробити туристичний маршрут, безпечний для 
навколишнього середовища, а кожна розробка – це інноваційне 
впровадження. 

Процес впровадження нових інноваційних проектів, як і будь-який 
інший процес, потребує управління. У свою чергу, управління розвитком 
різних напрямів екологічного туризму потребує чітко сформульованої 
інноваційної інфраструктури. 

Побудова туристичної інноваційної інфраструктури повинна 
здійснюватися згідно з концепцією державної політики у сфері управління 
якістю, бо саме державна політика управління якістю базується на 
встановлених стандартом ІSO 9000 принципах загального управління якістю, 
а її завдання передбачають створення необхідних правових, економічних та 
організаційних умов для надання якісних та конкурентоспроможних 
туристичних послуг, збереження і відновлення безпеки навколишнього 
середовища, підняття авторитету країни у світовому співтоваристві. 
Процесний підхід є запорукою загального управління якістю. Реалізувати 
процесний підхід до побудови інноваційної інфраструктури слід з 
урахуванням специфіки всього шляху – від проекту і до впровадження нової 
туристичної послуги, наприклад, використовувати модульну систему 
складання туристичного маршруту. А це наукові дослідження біологів, 
геологів, гідробіологів та інших науковців. Вони спрямовані на отримання 
нових наукових знань, їх результати відображаються в публікаціях та нових 
звітах. Далі йдеться про прикладні дослідження, які повинні використовувати 
результати фундаментальних досліджень для вирішення практичних завдань 
збереження навколишнього середовища для майбутніх поколінь. 
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Прикладні дослідженням завершуються складанням технічного 
завдання на розробку ескізного проекту, технологічного регламенту, 
стандарту, норм та методик. 

В умовах інноваційного бізнес-інкубатора має місце взаємодія 
фундаментальних прикладних досліджень та розробка конкретних проектів. 
Саме інноваційний бізнес-інкубатор дозволяє координувати діяльність усіх 
учасників процесу, створення нових електронних програм для складання 
модульних маршрутів екологічного туризму. 

Наступною, не менш важливою проблемою є створення нових 
електронних програм, що розширюють можливості місцевих суб’єктів 
туристичної діяльності щодо використання модульних туристичних 
маршрутів, техніко-економічне обгрунтування етапності. 

У разі виявлення незаповнених вакансій пошук претендентів на 
навчання в інноваційному бізнес-інкубаторі повторюють за відпрацьованою 
схемою. Такий принцип забезпечує вдосконалення організаційної структури 
підрозділів як в інноваційному бізнес-інкубаторі, так і в можливому 
національному парку чи заповіднику, на який працює бізнес-інкубатор, тому 
що підготовка і розробка процесів діяльності із розподілом функціональних 
обов’язків, прав та відповідальності дозволяють спроектувати та розробити 
процедури, що реалізують вимоги до якості в нормативно-технічній 
документації усієї туристичної діяльності, у тому числі й інноваційних 
проектів, що формують технологічне забезпечення встановленого рівня 
градації якості. 

Зважаючи на високий рівень вимог до знань і навичок випускників 
інноваційного бізнес-інкубатора, слід ретельно відпрацювати механізм 
інноваційного бізнес-інкубатора та механізм відбору претендентів на 
навчання в навчальній структурі технопарку. 

Дуже важливо стимулювати випускників магістратур та аспірантур до 
участі в конкурсі на продовження навчання у бізнес-інкубаторі. Для цього 
доцільним було б затвердити бонуси та преференції як самим магістрам та 
аспірантам, так і їхнім науковим керівникам, співробітникам вузів, які разом 
із своїми підопічними розробляють методики написання комплексних 
дипломних проектів за муніципальним чи регіональним замовленням силами 
кількох кафедр вузу чи кількома вузами. Зважаючи на те, що у виконанні 
комплексного дипломного проекту за муніципальним або регіональним 
замовленням братимуть участь не більше двох десятків людей, що за місцем 
навчання або роботи одержують заробітну плату чи стипендію, то суми, 
необхідні для підтримки досягнень у науковій творчості, цілком прийнятні 
для місцевих бюджетів. 

За рахунок інноваційного фонду треба створити преміальний фонд для 
кожної категорії працівників. Заохоченням може стати оплата у вигляді 
гранту на участь у міжнародній конференції. 

Не менш цікавим для наукових працівників є пайова участь місцевих 
органів самоврядування – замовників комплексного дипломного проекту, у 
придбанні обладнання та інвентарю для наукових лабораторій, які 
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досліджують фауну та флору нашого регіону, а також у проведенні 
просвітницьких заходів і виготовленні наочної агітації для пропаганди 
охорони навколишнього середовища через можливості екологічного туризму. 
Для того, щоб на місцевому рівні сформувати інноваційний фонд – джерело 
усіх преміальних виплат, необхідно, використовуючи Закон “Про місцеве 
самоврядування” передбачити відрахування у цей фонд для виконання 
науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських, технологічних робіт і 
заходів, пов’язаних з розробкою та освоєнням нової лабораторної техніки, 
яка потрібна для проведення проб води, грунту та інших досліджень. Такий 
фонд формується за рахунок відрахувань, як правило, планово-прибуткових 
підприємств. Розмір відсотка затверджується після виконання. З метою 
стимулювання керівників прибуткових підприємств регіону до 
перерахування коштів до інноваційного фонду, він має працювати за 
принципом кредитної спілки. Для обгрунтування залучення коштів до 
інноваційного фонду потрібно спланувати екологічний ефект від проведення 
науково-технічних заходів, розрахувати термін, протягом якого вони себе 
окуплять, розрахувати можливий прибуток вкладників до інноваційного 
фонду. 

Для досягнення прозорості діяльності інноваційного фонду він може 
створюватися кількома засновниками як громадська організація. 
Обов’язковим структурним підрозділом цього фонду повинен стати відділ 
патентного пошуку. Громадські патентні бюро, діяльність яких координує 
відділ патентного пошуку, можуть створюватись у разі потреби як на 
підприємствах, так і у вузах. Громадське патентне бюро, яке працює на 
основі типового положення, є формою добровільної участі громадян у 
захисті як своїх, так і державних інтересів у сфері винаходів та авторських 
прав. Говорячи про форми власності у створюваній інноваційній 
інфраструктурі, слід брати до уваги юридичне право авторів інновацій на 
інтелектуальну власність, тому однозначної відповіді на питання про 
приналежність інноваційного бізнес-інкубатора якомусь власнику бути не 
може. Скоріш за все, це змішана форма власності; про це засновники бізнес-
інкубатора домовляються у кожному конкретному випадку – у разі 
тиражування моделі в різних регіонах. 

Важливим елементом громадського управління інноваційним бізнес-
інкубатором є творча спілка молоді. Вона є громадською організацією та 
створюється для сприяння адміністрації у підвищенні кваліфікації молодих 
учених та спеціалістів, вона бере участь у вирішенні питань, пов’язаних із 
призначеннями та використанням результатів наукової діяльності молодих 
фахівців, організує конкурс “Інноваційний потенціал вузів”, надає допомогу 
молодим ученим у підготовці їх робіт до публікації. 

Вся інноваційна інфраструктура, що розглядається як цілісна система 
управління інноваційним процесом, може діяти лише на основі координації з 
єдиного центру. У свою чергу, координаційний центр організує свою роботу 
згідно із затвердженою програмою розвитку регіону, на яку виділені фінанси. 
Але це не тільки не відміняє, але і передбачає існування внутрішнього 
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госпрозрахунку (контроллінгу) у кожній окремій з підсистем. А це вимагає 
підготовки відповідних фахівців. 

Одним із перших в інноваційному процесі треба використати 
контроллінг щодо маркетингу інновацій. Маркетинг інновацій повинен 
забезпечити надійну, достовірну та своєчасну інформацію про ринок 
інноваційних технологій, спрогнозувати потреби замовника, але 
маркетингові дослідження – це окрема доповідь. 
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Г.В. Лекарева-Никитина 
Союз маринистов г. Одессы 

Национального союза художников Украины 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
ПОСРЕДСТВОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АВТОРСКИЙ 
ПРОЕКТ «АРТ-ТУРИЗМ» 

 
Одновременно с развитием официальной политики государства в 

сфере экологического, сельского, зеленого туризма авторы проекта 
предлагают развивать нетрадиционный, специфический туризм –творческий. 
Примером реализации этого вида туризма является проект «Арт-туризм», 
который основывается на традиции художников выезжать на пленер именно 
в те места, которые они находят и открывают сами, очарованные красотой 
своей земли, и работая там, прославляют эти места – так создавалась 
знаменитая Барбизонская школа во Франции. Проект «Арт-туризм», 
продолжая эту традицию уже много лет, начиная с 1999 г., открывает и 
воспевает заповедные уголки природы родного края, которые зачастую не 
входят в общеизвестные маршруты. 

Проект начинался с экологической и этнографической экспедиции 
группы профессиональных художников, членов Союза маринистов г.Одессы, 
на Днестровский лиман, в село Красная Коса (Одесская обл.) для изучения 
древнего ремесла – ручного изготовления лодок. Произведения, написанные 
в этой экспедиции, экспонировались в 2000 г. в Києве, во дворце 
«Украина». С тех пор художники ежегодно выезжают в Красную Косу, 
создавая новые произведения и прославляя это необычайно красивое место, 
которое сегодня считается депрессивным. В течение многих лет художники 
работают и проводят затем передвижные выставки в селах Шабо, Выпасное, 
Базарьянка, Лебедевка и др. Проект «Арт–туризм» пробуждает у жителей сел 
интерес к своей истории, природе, способствует изменениям в  
экологической и культурной жизни этих мест, потому что художники не 
просто запечатлевают увиденное, но представляют новый взгляд на 
окружающий нас мир, и зрители, зачастую в суете будней не 
воспринимающие природу как чудо, подаренное человеку высшими силами, 
часто задают на выставках вопрос: «Неужели у нас так красиво?». Да, 
именно у нас так красиво и именно поэтому художники, участники проекта 
«Арт–туризм», постоянно проводят мастер-классы, предлагая всем 
желающим попробовать себя в изобразительном искусстве, ведь искусство – 
это способ эстетического освоения мира, и для того чтобы хоть что-то 
изобразить, человек должен изучить множество наук: цветоведение, законы 
воздушной и линейной перспективы, анатомию человека, законы освещения, 
историю искусств, психологию и многое другое, ведь недаром известный 
философ Дидро сказал: «Если бы какое-либо государство обучало людей 
рисованию так, как обучают наукам, – это государство быстро опередило 
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бы других в своем развитии», так как занятия изобразительным искусством 
заставляют вдуматься в сущность изображаемого, овладеть многими 
знаниями и этим проект «Арт-туризм» реализует образовательные задачи. 

Концепция проекта – это создание предпосылок для развития 
здорового образа жизни, для пробуждения интереса к истории государства, к 
развитию ремесел, для возрождения их в той сельской местности, где 
проходят маршруты «Арт-туризма», для переоценки ценностей 
урбанистического образа жизни, это возможность общения на уровне 
участия в творческом процессе художника – работа на пленере, мастер-
классы в селах, формирование позитивного имиджа государства как 
экологически здорового, возможность подойти к природе не 
потребительски, а творчески, не забирая и разрушая, а отдавая и созидая. 
Проект «Арт-туризм» подтверждает связь между человеком и природой, 
между физическим, психическим, духовным аспектами здоровья людей. 

Целью нашего проекта является также объединение усилий 
администраций городов, творческих союзов, отдельных групп населения 
для развития духовного, экологического, исторического сознания и 
укрепления государства. Проект «Арт-туризм» как постоянно действующий 
творческий проект обеспечивает на практике связь экологических задач и 
развитие культурных и исторических процессов, укрепление международных 
связей. Автор проекта и сам проект являются членами международного 
Союза художников «Искусство без границ», и наши постоянные 
международные пленеры способствуют развитию контактов между 
странами, изучению и взаимодействию различных культурных традиций, 
а также созданию позитивного имиджа страны. Художники из Польши и 
России, работающие в нашем проекте, увозят с собой незабываемые 
впечатления, познакомившись с природой Украины, ее культурно-
историческим наследием, ее народным творчеством, ее архитектурой, 
музеями, экологическими заповедниками, расположенными по берегам 
лиманов, рек и моря. Они также увозят с собой написанные здесь 
картины, которые экспонируются потом на художественных выставках по 
всей Европе, прославляя красоту нашей земли. Многие работы художников 
зарубежья остаются в коллекциях Украины. В 2010 г. в Овидиополе создан 
музей современного искусства, собравший работы участников проекта «Арт-
туризм» и пленера «Берег Овидия». За период существования проекта 
работы его участников экспонировались на 20 международных выставках и 
50 выставках областного уровня, на всеукраинских выставках. В коллекции 
проекта насчитывается более 200 произведений, созданных как в 
малоизвестных местах Украины, в частности Одесщины, так и в известных 
всем Вилково, Белгороде-Днестровском, в историческом центре Одессы, на 
о. Змеиный. 

Проект был реализован при поддержке секции «Урбоэкология» 
Одесского Дома ученых. Репродукции произведений художников, начиная 
с 2009 г. печатаются в научно-практическом экологическом издании 
«Причерноморский экологический бюллетень». В 2009 г. участники 
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проекта участвовали в экологической конференции «Black Sea». Одесский 
областной краеведческий музей пригласил наших художников сотрудничать 
и в проекте, посвященном сохранению памятников архитектуры – 
дворцов рода Курисов (находятся на расстоянии около 100 км друг от 
друга). Результатом участия в проекте стала выставка в историко-
краеведческом музее (60 произведений живописи, графики и фотографии) 
и каталог под названием «В забвеньи дремлющий дворец». В 2007 г. при 
поддержке управления внутренней политики Одесского городского совета 
был издан каталог проекта «Арт-туризм» под названием «Одещини 
перлинний розсип». Проект стал победителем конкурса «Экологический 
туризм + журналистика» (г. Одесса). Проект «Арт-туризм» в 2007 г. занял 3-
е место во всеукраинском конкурсе «До чистих джерел» (г. Киев). С 2009 г. 
произведения художников проекта демонстрируются на туристическом 
сайте Одесской области: www.touregion.od.u. B 2009 г. после проведения 
международного пленера был издан каталог под названием: 
Международный проект «Арт-туризм», международный пленер «Берег 
Овидия». В 2010 г. был проведен очередной международный пленер в 
Овидиополе с участием польских и украинских художников, сейчас 
готовится к изданию каталог по его материалам. С 23 августа по З сентября 
2010 г. проект «Арт-туризм» участвовал в первом международном 
Гриновском фестивале «Алые паруса» и стал лауреатом этого фестиваля, а 
шесть художников из Польши, представленные проектом «Арт-туризм», 
получили дипломы фестиваля. Четыре художника из Одессы, участники 
нашего проекта, получили премии фестиваля. 29 октября 2010 г. маленькие 
художники из Польши будут участвовать в международной выставке 
детского творчества – биеннале «Дети рисуют мир», а в мае 2011 в Кракове 
откроется выставка «Краков – Одесса». Так на практике художественный 
проект «Арт-туризм» связывает задачи экологического образования с 
вечными, общечеловеческими, общеевропейскими культурными и 
духовными ценностями. 
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Андронаті Сергій Андрійович – доктор хімічних наук, професор, 

академік НАН України, член президії НАН України, голова Південного 
наукового центру НАН України, директор Фізико-хімічного інституту імені 
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Ректор громадського Університету екологічних знань Одеської  національної  наукової 
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університету.  

Проректор Університету екологічних знань Одеської національної наукової бібліотеки 
ім. М. Горького О.М. Бельницька, заступник генерального директора з бібліотечної 
роботи ОННБ ім. М. Горького, заслужений працівник культури України. 



Відповідальний секретар Університету 
Н.П.Лошкарьова, бібліограф 1 категорії 
сектора інформаційного забезпечення з 

питань екології довідково-
ОННБ інформаційного відділу                         

ім.  М. Горького. 



Члени ученої ради Університету: М.О. Шалімов, ректор громадського Університету 
екологічних знань ОННБ ім. М. Горького,  Ю.П. Зайцев, д-р біол. наук, акад. НАН України, 
головний фахівець Одеської філії Інституту біології південних морів ім. О.О. 
Ковалевського НАН України, В.О. Лісобей, заступник директора з наукової роботи 
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Виступає член ученої ради Університету О. А. Журбенко, канд. техн. наук, доцент 
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Чергове засідання ученої ради Університету екологічних знань. 

Про екологічний стан в м. Одесі доповідає І.А.Дербоглав, начальник управління екології та 
розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради. 



На засіданні Університету екологічних знань обговорюються «Результати наукових 
досліджень стану екосистеми Чорного моря в районі о. Зміїний”. 



О.М.Бельницька, заступник генерального директора з бібліотечної роботи ОННБ ім. М. 
Горького, проректор Університету екологічних знань, вітає акад. Ю.П. Зайцева з першою 
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Художник Г.В. Лєкарєва-Нікітіна, 
член Національної спілки художників 
України та Спілки мариністів міста 
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«Арт-туризм» - Г. Лєкарєва-Нікітіна, В. Потеряйко, С.Папроцький, Є. Гришина. 
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Виступає А.Д. Крісілов, канд. техн. наук, доц. кафедри інформаційних технологій 
Одеської державної академії холоду, керівник міського екологічного семінару прикладної 
екології «Таубманівські читання» Одеського будинку вчених. 

З повідомленням виступає Ю.С. Романов, канд. фіз-мат. наук, проректор з наукової 
роботи Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. 



Презентація третього випуску збірника наукових праць “Екологія і суспільство”. 

Засідання на тему: «Території Чорного моря в межах України, що охороняються: 
проблеми і перспективи збереження  біологічного різноманіття”. 
Засідання відкриває М.О. Шалімов, ректор Університету екологічних знань. 



С.А. Лихачев, начальник Державної екологічної інспекції з охорони навколишнього 
природного середовища Північно-Західного регіону Чорного моря, член ученої ради 
Університету уважно занотовує дані, що приводяться у повідомленні доповідача. 

Слухачі Університету. 



Засідання «круглого столу» на тему: «Куяльницький лиман: сучасний стан та 
перспективи  розвитку унікального курорту України”. 

У роботі «круглого столу» взяв участь А. В. Яцков, начальник Державного управління 
охорони навколишнього природного середовища в Одеській області, який виступив з 
позицією  щодо вирішення екологічних проблем Куяльницького лиману. 



Засідання «круглого столу» на тему: «Проблеми якісного питного водопостачання в 
Одеському регіоні та шляхи їх вирішення” з участю Громадської ради при 
Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Одеській 
області. 

Про проблеми питного водопостачання в Одеському регіоні доповідає Є.В. Коболєв,     
в.о. начальника відділу комунальної гігієни Державної санітарно-епідеміологічної 
служби в Одеській області. 



Засідання Університету екологічних знань на тему: “Про зміни клімату та заходи з 
адаптації до  них”. 

З доповіддю “Про зміни клімату та заходи з адаптації до них” виступає С.М. Степаненко, 
д-р фіз.-мат. наук, проф., ректор Одеського державного екологічного університету, голова 
комісії з екологічних проблем охорони навколишнього природного середовища та 
збалансованого природокористування Міністерства освіти та науки України. 



Заступник генерального директора з бібліотечної роботи ОННБ ім. М. Горького, 
проректор Університету екологічних знань О.М. Бельницька вітає С.М. Степаненка та 
колектив Одеського державного екологічного університету з нагородами, одержаними на 
Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта і кар’єра» (Київ, 2011, почесне звання 
«Лідер національної освіти») та на Міжнародному екологічному форумі «Довкілля для 
України» (почесна грамота Міністерства екології та природних ресурсів України ).  



Науково-практична конференція «Екологічна освіта як складова розвитку демократичних 
засад у суспільстві» - до 10-річчя діяльності Університету екологічних знань ОННБ ім. М. 
Горького. 

На запитання журналістів відповідає С.М. Степаненко, д-р фіз-мат. наук, проф., ректор 
Одеського державного екологічного університету. 



Учасників науково-практичної конференції «Екологічна освіта як складова розвитку 
демократичних засад у суспільстві» вітає О.Ф. Ботушанська, генеральний директор ОННБ 
ім. М. Горького, заслужений працівник культури України. 



Про екологічні проблеми Українського Причорномор’я, значення екологічної освіти у 
вирішенні екологічних проблем доповідає Б.В. Буркинський, д-р екон. наук, проф., акад. 
НАН України, директор Інституту проблем ринку й економіко-екологічних досліджень, 
член ученої ради Університету екологічних знань. 

Стан та охорона навколишнього природного середовища м. Одеси, діяльність управління 
екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, спрямована на підвищення 
екологічної освіти, – теми виступу В.М. Дацюк, заступника начальника управління 
екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради. 



Вручення почесних грамот Міністерства екології та природних ресурсів України, 
Управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області, 
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради з нагоди 10-
річчя діяльності Університету екологічних знань ОННБ ім. М. Горького. 
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