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ЗЕЛЕНІ ЗОНИ МІСТА: ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА УТРИМАННЯ
Зелені насадження міста – це довгострокове капіталовкладення, яке
окуповується якістю життя та екологічним благополуччям людей. Зелені насадження
додають містам індивідуальний і неповторний характер, служать формуванню
урбаністичних систем, пом'якшують незручності міського життя, допомагають
організувати комфортний громадський простір.
Будучи органічною частиною планувальної структури сучасного міста, зелені
насадження активно беруть участь у створенні ландшафтів житлових районів,
збільшують привабливість, естетичність і зручність вуличного простору. Великі зелені
масиви, розташовані між окремими районами забудови, об'єднують їх, надаючи місту
цілісність і завершеність.
Міський простір значно змінюється за допомогою використання різноманітних
композицій з зелених насаджень. До основних видів озеленення відносять: деревні
(лісопаркові) масиви; гаї, алеї; парки, боскети; дерева-солітери, живі огорожі;
вертикальне озеленення, вуличні насадження, газони, квіткові композиції. Міські зелені
насадження розфарбовують монотонність міської забудови, викликану застосуванням
типових і індустріальних проектів, та дозволяють привести у відповідність масштаб
людини і забудови, який порушується при багатоповерховому будівництві, зробити
місто більш затишним.
Однак, на сьогодні зелені насадження міста потерпають від неналежного та
несвоєчасного догляду за ними, втрати декоративності, збільшення сухостійності,
ушкодження хворобами і шкідниками, механічних пошкоджень, передчасного старіння
та відмирання задовго до настання природної старості тощо.
Основними факторами негативного впливу на життєдіяльність рослин в умовах
міського середовища є:
- наявність автотранспортних засобів;
- підвищена загазованість і запиленість повітря;
- підвищена температура повітря (глобальне потепління);
- поява нетипових хвороб та шкідників (коренева та стовбурова гниль,
каштанова міль);
- несприятливі фізико-механічні властивості ґрунтів;
- збільшення концентрації шкідливих речовин у ґрунті;
- асфальтове покриття вулиць та площ;
- наявність підземних комунікацій і споруд у зоні кореневої системи;
- механічні пошкодження та інтенсивний режим використання міських насаджень
населенням;
- недостатність місця для організації мінімальної лунки для нормального росту
дерева;
- підняття рівня тротуарів, що призводить до засипання кореневої шийки дерева;
- потрапляння до лунок навколо дерев снігу з сіллю або шкідливими речовинами
у зимовий період, що призводить до отруєння ґрунту і загибелі дерева;
- влаштування несанкціонованих парковок на газонах та біля дерев, що
призводить до механічних пошкоджень дерев.
Зелені насадження у місті вздовж вулиць, пішохідних тротуарів, навколо площ та
будівель повинні надавати естетичну насолоду і створювати комфорт, бути безпечними
та корисними, утворювати тінь, збирати пил і перетравлювати гази, поглинати шум і
радіацію, не заважати жителям.
Комплексний підхід до організації вуличного простору забезпечує розумні
раціональні рішення всіх його елементів. На окремих об`єктах благоустрою, таких як
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парки, сквери, бульвари, прибудинкові території, підходи до озеленення мають бути
розглянуті індивідуально. Комплексне рішення згідно з проектом реконструкції щодо
створення привабливої, естетичної вулиці чи громадського простору повинно
враховувати всі фактори (транспорт, мережі, будівлі, людей, зелені насадження,
освітлення).
Схеми посадки, поливу, породний склад, розміщення та подальше утримання
зелених насаджень на конкретній вулиці, визначається і здійснюється за окремими
проектами на кожну вулицю окремо, в залежності від містобудівної структури, з
урахуванням наступних принципів озеленення:
ретельне та детальне вивчення комплексу природних, кліматичних умов,
створення єдиних систем посадок, з урахуванням поставленого завдання,
розрахунку рекреаційного навантаження території з плануванням кількості
людей, які будуть використовувати дану місцевість,
врахування розташування закладів, адміністративних будівель, житлових
комплексів, тощо,
врахування санітарних та будівельних норм СанПін та МГСН,
6. озеленення має бути частиною архітектурного об'єкту.
При підборі порід дерев та чагарників для вуличної посадки необхідно
керуватися певними властивостями порід, а саме: пристосованістю до даних грунтовокліматичних умов, естетичністю, фітонцидністю, посухостійкістю, морозостійкістю і
невибагливістю до якості ґрунтів, стійкістю до погодних умов, загазованості і
задимленості, активним поглинанням вихлопних газів, небезпечних речовин і шумів,
досить швидким ростом, та вони не повинні створювати жителям проблем у процесі
свого розвитку.
За допомогою елементів зеленого господарства — квіткових клумб,
вазонів, дерев та кущів можна значно змінити міський простір та поліпшити безпеку
руху. Для профілактики аварійних ситуацій на дорозі можуть створюються такі зелені
островки безпеки дорожнього руху, що допомагають пішоходу скоротити дорогу.
На вулицях загального користування особливу увагу потрібно приділити краям
проїжджої частини і деревам, як розділювачам тротуару і проїжджої частини. Дерева
винесені за основний шлях пішоходів, у поєднанні із обмежувальними стовпчиками, не
дають можливості автохамам виїхати на тротуар.
Технічні проїзди та провулки також дають додаткові можливості щодо
перетворення їх у громадські місця загального користування та поліпшення їх за
допомогою озеленення.
При створенні об'ємно-просторових композицій з рослин враховують габітус
насаджень, динаміку розвитку, довговічність, щільність стояння, чільне положення. Різні
види дерев мають різні декоративні властивості і особливості росту – це слід також
враховувати. Декоративні якості багатьох дерев та чагарників доповнюються в період їх
цвітіння. Красиво виглядають чудово квітучі яблуні, груші, вишні, рододендрон, каштан
кінський та багато інших рослин. Вони особливо виразні у великих однопородних
насадженнях або гаях.
Незалежно від виду рослини, кожна з них характеризується висотою, формою та
силуетом крони і залежно від цих характеристик можна складати композиції.
Наприклад, плакучі форми гарніше виглядають на малих просторах, а могутні, розлогі
дерева – на великих. Ці прийоми застосовувалися й застосовуються при створенні
мальовничих парків, заказників, міських ландшафтів. Обов'язково при закладці рослин
передбачають майбутню висоту дерева, зміну зовнішнього вигляду з часом, щільність
насадження, освітлення.
Декоративні деталі – листя, квіти, текстура кори, плоди, ароматність рослини –
відіграють велику роль при створенні композицій на невеликих територіях. Красиво
виглядають зелені "куточки", що імітують ліс: вогненні плоди на горобині, цікаві сережки
бруслини європейської, густа кущоподібна крона ірги округлої, щільна стіна ліщини.
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Такі насадження з задоволенням відвідують птахи, як влітку, так і взимку. Колір листя (в
основному від світло-зеленого до темно-зеленого) задає основне фон композиції,
однак, існують породи, які мають і червоний, і жовтий, і коричневий, і блакитний, і
пурпурний відтінки, або ж пістряве, облямоване листя. Осіннє фарбування таких
рослин, як клен гостролистий, дуб червоний, клен татарський, ясен заворожують своїм
яскравим та різноманітним забарвленням листя.
Хвойні рослини широко застосовуються в озелененні, оскільки вони декоративні
протягом цілого року. Блакитна хвоя ялини колючої, розлогий кущ ялівцю козацького,
куляста крона сосни гірської, статичні посадки тиса ягідного доповнять та прикрасять
багато пейзажних композицій. У міському озелененні застосовують добре стійкі види
порід дерев, які вдало переносять рекреаційні навантаження, щорічно утворюють
стабільний приріст, відмінно переносять стрижку, вписуються в навколишній ландшафт.
Естетичні та декоративні якості рослин виглядають по-різному при різних умовах
освітлення. Наприклад, фронтальне освітлення дерева, робить його більш плоским, а
розсіяне - більш об'ємним. У висвітленні помірного клімату приглушені відтінки стають
інтенсивнішими, а яскраві кольори виглядають кричущими. У променях призахідного
сонця яскраві відтінки спочатку здобувають насичений колір, потім поступово темніють
до фіолетового й чорного. Дерева з глянцеватим листям відображають блакить неба.
Листя, змочене дощем, росою, туманом, здобуває підвищену відбивну здатність.
При створенні красивих пейзажів необхідно враховувати просторове сприйняття
й ефект насадження, слід приділити увагу єдності і пропорційності частин для
збереження ідею композиції.
Отже, для розвитку та створення громадських просторів необхідно у повній мірі
використовувати принципи та методи з озеленення даної території. При грамотному
використанні території можна на довгі роки створити естетично привабливі та
функціональні насадження.
Складність технології озеленення полягає в тому, що основним будівельним
матеріалом є рослина, живий організм, постійно змінюється в часі, гостро реагує на
несприятливі умови навколишнього середовища. Тільки ретельний догляд за
насадженнями, формування груп, куртин і масивів дерев і чагарників з урахуванням їх
біологічних властивостей привести до бажаного результату.
Анфілов Михайло
студент факультету управління та публічного адміністрування, 1 курс, Мелітопольський
інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного університету"
Науковий керівник: Грищенко Є.В., доцент кафедри менеджменту і публічного управління,
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління "Класичного
приватного університету"

ПЕРСПЕКТИВИ ЕКО-ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ
З кожним роком в усьому світі стає все більше готелів, різні по оформленню і
способу приймання гостів, один з різновидів готелів це еко-готелі. С кожним роком
екологічні готелі знаходять усе більше нових гостей які з радістю відпочинуть в
природних умовах.
З року в рік в Європі зростає популярність екологічно чистих готелів. Найбільша
кількість таких готелів нараховується у Франції – 226, на другому місці Данія. Україна
випереджає Грецію, Італію, Латвію і займає четверте місце по кількості еко-готелів.
Світове господарство налічує понад 120 готелів, відзначених сертифікацією
програми Green Key, еко-готелі України становлять майже 11 % від загальної кількості
таких готелів [Намлієва, 2018].
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Еко-готель, як інноваційна концепція гостинності, має низку особливостей, якими
відрізняється від звичайного у нашому розумінні готелю, зокрема:
 залежністю від природного середовища;
 екологічною стійкістю;
 внеском у збереження навколишнього середовища;
 підготовка майбутніх кадрів для праці в умовах збереження природи;
 врахуванням і збереженням місцевої культури;
 забезпеченням економічної віддачі для місцевої громади та ін.
Критерії по яким визнають еко-готель це: використання тканини з 100% бавовни,
екологічна утилізація відходів, доступ до чистого повітря, заборона використання
пластику, використання для енергозбереження відновлювальних джерел енергії,
використання екологічно чистих ресурсів при будуванні готелю. Такі заклади стають все
більш популярніші та присутні майже в усіх країнах, де турист хоче відпочити без шкоди
для природи.
Головний принцип, що втілює еко-стиль в інтер'єрі, полягає в застосуванні різних
природних матеріалів. Натуральне дерево, бамбук, паперові шпалери, натуральний
текстиль, кераміку. Якщо є можливість – використовує предмети, що були у вжитку.
Цей принцип діє і для оздоблювальних матеріалів, і для меблів. Категорично
варто відмовитися від явної синтетики і продуктів хімічної промисловості. Головні
кольори це зелений, світло-голубий, білий та жовтий.
Загалом меблі з вже використаних раніше ресурсів, також велика кількість
рослин придає кімнатам відчуття знаходження в лісі.
Починаючи с 2010 року і до теперішнього часу, кількість еко-готелів зросло в
двічі, є й ті, що заслуговують на увагу:
1. Готель Hoshinoya Karuizawa – Каруізава, Японія
Цей готель розташований в провінційному містечку (це година їзди від Токіо).
Готель був побудований у 2005 році. Він представляє собою двоповерхову будівлю з
70 номерами "а-ля" хостел і 7, всього лише, двомісними.
Особливість Hoshinoya Karuizawa з точки зору екології в тому, що електрику для
потреб виробляє власна гідростанція, що працює завдяки гірським потокам. Крім того,
всі продукти, що надходять на кухню, вирощені на власних фермах, і кожен
постоялець, при бажанні, може взяти участь у зборі або посадці врожаю.
2. Готель Laguna Lodge – Гватемала
Особливістю цього готелю є те, що він побудований без винятку з натуральних
матеріалів: вулканічного каменю, глини і деревини пальми. Предмети інтер’єру були
створені з натуральної деревини, яка була вирощена власноруч. У готелі всього 6
номерів. Весь міні-комплекс забезпечується енергією від сонячних батарей. Цікавим
фактом є те, що тут використовується тільки дощова вода.
3. Еко-готель "Friend House", Кіровське
Дуже цікавий наш український еко-готель, головна родзинка його в тому, що цей
готель побудований за спеціальним проектом з матеріалів, які біологічно
саморозкладаються. Перед будівництвом було проведено спеціальний аналіз
інформаційно-енергетичного поля. Завдяки цьому готель став виглядати так, ніби він
з’явився сам по собі.
Матеріали, з яких побудовано будівлю, виключно екологічно чисті: глина,
дерево, черепашник, очерет. Ширина вікон така, що дозволяє підтримувати рівень
освітленості, такий як на вулиці. Інтер’єр номерів місцями нагадує печеру з численними
отворами, куди проникає сонячне світло, що створює в номері особливу атмосферу.
Є багато інших найвідоміших еко-маркованих готелів за міжнародною програмою
екологічної сертифікаціі "Green Key" це: "Redisson Blu Hotel Kiev", "Rus Accord Hotel",
"Intercontinental", "Bakkara Art Hotel", "Maison Blanche Ecohouse", "Park Innby Redisson
Donetsk" та "Redisson Blu Resort Bukovel" [Радева, 2016].
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Наша країна має усі умови для розвитку еко-готелів, велика різноманітність
природних ресурсів ставлять Україну на шлях їх інтенсивного розвитку.
Але, нажаль, ми не використовуємо усі можливості нашої природи в повній мірі.
За еко-готелями стоїть розвиток нашого майбутнього, Це зможе покращити стан
природного оточуючого середовища, виховувати в суспільстві і людях екологічну
свідомість та відповідальність.
Розвиток еко-готелів в Україні є перспективним напрямом, адже в нашій країні
існує значна кількість територій, придатних для розбудови еко-готелів, а ще порівняно
низький рівень індустріалізації території, а також останнім часом зростають інвестиції зза кордону в готельну індустрію.
Збільшення таких видів готелів приведе нашу країну до гармонії з природою та
може закласти фундамент для життя і процвітання нових поколінь українців.
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ВИРУБКА ЛІСІВ: СВІТОВА ТА УКРАЇНСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ
Ми, люди, звикли оточувати себе зручними речами. Купуючи що-небудь, ми
дуже рідко замислюємося, звідки прийшла ця річ, з чого зроблена, які ресурси були
витрачені, чи не шкодить це екосистемі нашої Планети. Практично всі предмети, що
знаходяться в побуті сучасної людини, так чи інакше забруднюють нашу Землю і
спустошують її ресурси. І одним із самих гострих питань, що стоять перед нами є
вирубка лісів
Збезлісіння чи вирубка лісів. Збезлісіння— абсолютна ліквідація лісової
рослинності та змінення земель в інший тип господарського призначення.
Процес знищення лісу є актуальною проблемою в багатьох частинах земної кулі,
оскільки впливає на їх екологічні, кліматичні та соціально-економічні характеристики і
знижує якість життя.
Найбільших масштабів у світі ця загроза досягла в 20 столітті, коли, щоб
забезпечити потреби людей, було знищено щонайменш 75% площі лісів.
Раніше площа лісо покриття у світі становила 80млн км², нині вона скоротилася
до 30млн км², тобто знищено вже дві третини.
На сьогодні на Землі знищується 14млн га. Лісу щороку. З них – 2 % - це тропічні
ліси, які є так званими "легенями планети ". До 2018 року площа цих Амазонських лісів
скоротилася на 17% за останні 50 років. Щорічний обсяг заготівель деревини у світі
перевищує річний приріст на 20-24 %Найбільша площа лісів збереглася в Євразії. Це
близько 40% усіх світових лісів і майже 42% загального запасу деревини, у тому числі
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2/3 обсягу деревини найкоштовніших порід. Австралія ж має найменший відсоток лісів
на своїй території. Чистий спад лісів у всьому світі становить 3,3 млн га на рік – це
територія розміром з Молдову.
Сьогодні ліси значно підірвані, збезлісіння викликає ерозію ґрунтів. Є декілька
основних причин зникнення лісів. Половина дерев, незаконно вивезених з лісу,
використовується як паливо. Інші причини: Для звільнення земель для житлового
будівництва і урбанізації. Видобуток деревини для переробки на таку продукцію, як
папір, меблі та будматеріали, заради виділення інгредієнтів, що користуються попитом
на ринку, таких як пальмова олія або ж звільняється простір для розведення худоби.
Цілком збезлісіння в Україні було розпочато у 18 столітті. Це було поширене
через розквіт будівництва у Російський імперії. З 19 по 20 століття площа українських
лісів зменшалась на 32%. Особливо постраждали Карпатські посадки у післявоєнні
роки. Тоді були знищені три чверті лісних насаджень Карпат. З 1960 по 2000 роки
площа лісів поступово збільшилася через нові насадження в південних областях.
Однак, починаючи с 2005 року, по території Україні продовжились масові
вирубки лісу, здебільш – незаконні. Від цього не рятує ні статус курортних лісі, ні статус
природно-заповідного фонду. Масово вирубуються лісництва на Волині, Чернігівщині,
Львівщині, Житомирщині, Поліссі. Більш 40% всіх незаконних вирубок фіксувалося на
Донбасі. Тільки за останні роки лісистість України знизилась на 11%, й продовжує
знижуватись, незважаючи на нові підписані закони, зокрема такий як (цитую) Закон
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони лісів
відповідно до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат". І хоча цим
законом забороняються всі види рубок, випас скота та посилюється відповідальність до
адміністративної, вирубки ліса не зменшились, а навпаки, виросли на 5% по зрівнянню
с 2017 роком, коли цей закон був прийнятий. Браконьєри вирубали що найменше три
мільйони кубометрів за рік – це близько 20% від того об`єму деревини, що
виробляється в країні. За 4 роки у Карпатах вирубали територію, еквівалентну 115
футбольним полям , якщо говорити звичайною мовою. Збезлісення зменшує зчеплення
ґрунту, що призводить щонайчастіше до затоплень, змінює клімат, призводить до
зникання деяких видів тварин.
Відслідковувати незаконні рубки в Україні планують вже не один рік. Офіційно
така процедура нібито є, але насправді вона не зовсім функціонує. Проблеми
найперше потрібно вирішувати на місцях. Для прикладу, на Львівщині з 1 грудня
працює електронний облік деревини, де фіксують усі, в тому числі, незаконні рубки.
Щоправда, процедура поки що нова, а тому працює не так як хотілося б.
Втім, електронний облік сьогодні залишається єдиним можливим способом
українців від слідкувати рубки дерев у лісгоспах. Таким чином можна відслідковувати
перевезення деревини не лише по країні, а й за кордоном. Для чіпування
використовують спеціальні бірки зі стійкого чорного пластику з унікальним штрих-кодом,
який надійно захищений від підробок. Ними фіксують усі необхідні відомості про
деревину: породу, назву сортименту, сорт, довжину, діаметр та об’єм спиляного
дерева, а також дані про особу і лісогосподарське підприємство, які її заготовили. В
ідеалі, після впровадження системи, продати дерево без чіпу та відповідних документів
буде неможливо. Однак активісти кажуть, що система поки що існує тільки на папері, та
інколи в окремих областях. Екологи не вбачають можливості введення електронного
обліку у всій Україні найближчим часом, адже незаконні рубки вигідні, перш за все, для
чиновників, які і повинні займатися розробленням цієї системи [Рогаль, 2016].
Наша Запорізька область посідає друге місце з незаконної вирубки посадок.
Кожен рік площа незаконної вирубки становить більш 2000 гектарів, що у 45 разів
менше, ніж висаджується щорічно.
Зараз у лісопосадках йде заготівля дров, і хоча це незаконно, на таку вирубку не
можуть навіть завести кримінальну справу через те, що в нашій степній зоні майже всі
ліса штучні, тобто були посаджені людиною 45 років назад. Через це виходить така
парадоксальна ситуація, що ліса є, а їх господарів нема. Вони не складаються в складі
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лісного господарства. Тобто, вони, виходять – нічийні. Через це навіть при затриманні
браконьєра, його неможливо віддати під суд, бо нікому скаржитись до суду, виходить,
що якщо нема хазяїна, то і нема заподіяної шкоди. Тому лісорубів відпускають навіть
без штрафу. Також був дуже скорочений бюджет для охорони лісного господарства,
через що пройшли скорочення робітників, які спостерігали за ситуацією та у багатьох
випадках припиняли незаконну діяльність.
Чим це може загрожувати нашій області? Це може призвести до того, що
лісопосадки не будуть захищати поля, і вітер буде видувати верхній родючий шар
ґрунту, розпочнуться сильні піщані бурі. При цьому землеробство у нашій смузі буде,
на жаль, неможливим.
Можна поліпшити становище в галузі сільського господарства і зупинити
збезлісення але для цього необхідно вжити такі заходи:
 ефективні правові та інституційні рамки.
 координація заходів політиків галузі лісового та сільського господарства,
землекористування та розвитку сільських районів.
 надійне забезпечення правоволодіння та користування земельними
ресурсами.
 співробітництво в області наукових досліджень та просвіти.
Отже, байдужість людей до цієї проблеми загрожує не тільки нашому регіону, не
тільки Україні, а й усьому світу, бо якщо так піде і далі – світ залишиться без більшості
тварин, з затопленими полями та зміненим кліматом.
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Барабоха Наталія

начальник наукового відділу Приазовського національного природного парку

ПРИРОДООХОРОННІ ВИДИ ФЛОРИ І ФАУНИ ПРИАЗОВСЬКОГО НПП,
ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИВЧЕННЯ ТА ОХОРОНИ
Приазовський національний природний парк, який існує на півдні Запорізької
області вже вісім років, має значне біологічне різноманіття як результат приморського
положення і наявності різних екологічних умов для існування флори і фауни. Головним
завданням національного парку є збереження природних об’єктів на його території,
особливо унікальних і рідкісних, до яких слід віднести види рослин і тварин, занесених
до природоохоронних списків різного статусу – від світового до регіонального.
Вивчення біорізноманіття, поширення і чисельності видів флори і фауни – основна
мета наукової діяльності, результати якої щорічно представляються в томах Літопису
природи.
При написанні VІІ тому Літопису природи ПНПП (за 2017 рік) був використаний
фактичний матеріал за результатами аналізу польових виїздів на усі 14 наукові
полігони парку (здійснено майже 100 виїздів) та літературних джерел, особливо при
уточненні списків первинної інвентаризації видів рослин і тварин [1].
В 2017 р. інвентаризаційні списки налічували: флори – 1338, фауни – 1754 видів.
У порівнянні з 2016 р. збільшилась чисельність видів первинної інвентаризації: рослини
– на 13 видів, зоопланктон – на 2 види, павукоподібні (вперше складено список
первинної інвентаризації) – 72 види, комахи – на 94 види, птахи - на 1 вид.
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Слід відмітити, що за сім років ведення Літопису природи науковцями парку за
власними спостереженнями на території та аналізом літератури постійно
поповнювалися списки видового різноманіття: кількість видів флори з 2011 р. на
теперішній час збільшилась з 1293 до 1338 видів; фауни – з 2179 до 3092 видів
(збільшення видів пов’язане із інвентаризацією безхребетних).
В процесі вивчення біорізноманіття особлива увага приділялась виявленню
видів рослин і тварин на території парку, які мають певний охоронний статус на
національному або міжнародному рівні, уточненню їх чисельності та поширення.
В першу чергу, визначаються види, занесені до Червоної книги України (2009)
(ЧКУ). Так, на території парку таких видів налічується: рослин – 43, тварин – 134 (з них:
безхребетних – 46, риб – 8, рептилій – 3, птахів – 61, ссавців - 16). Ці види потребують
особливої охорони, але вони не відмічаються науковцями кожного року на території
парку, що обумовлено недостатньою кількістю виїздів на наукові полігони (відсутність
фінансування), а також тим, що не завжди можливо зустріти певні види тварин у зв’язку
з їх мобільністю.
Нижче відмічено кількість видів біоти парку, які охороняються списками
європейських та міжнародних конвенцій.
Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування
в Європі (Берн, 1979 р.). На території парку списками Бернської конвенції охороняється
332 види рослин і тварин: вищих судинних рослин - 6 видів; тварин – 326 видів, з них:
безхребетні водні -1, комахи - 5, риби - 15, амфібії - 3, рептилії – 8, птахи - 270, ссавці 24. Для парку визначено типи оселищ, які відповідають європейській класифікації типів
оселищ, визначеної в Резолюції № 4 (1996, 2010) Постійного комітету Бернської
конвенції, враховуючи матеріали Проекту організації ПНПП (2014 р.).
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979 р.). В
межах парку на кінець 2017 р. нараховується 163 види тварин, які охороняються
Боннською конвенцією, з них: ссавців – 9 видів, птахів – 151 вид, риб – 3 види. На
території парку є мігруючі тварини, пов’язані з різними оселищами, в першу чергу, з
водно-болотними угіддями – це птахи. Моніториг мігруючих птахів постійно
проводиться на ВБУ "Молочний лиман".
Дочірними Боннської конвенції є угоди про збереження:
- Угода про збереження афро-євразійських водно-болотяних птахів (AEWA, 1979
р.). За результатами інвентаризації на території ПНПП 101 вид водно-болотних птахів
занесено до списків угоди AEWA.
- Угода зі збереження популяцій європейських видів рукокрилих (EUROBATS,
1991 р.). Теріофауна парку нараховує 8 видів рукокрилих, усі вони занесені до Червоної
книги України та до Додатку 2 Бернської конвенції.
- Угода про збереження китоподібних Середземного та Чорного морів і
прилеглих акваторій Атлантики (ACCOBAMS, 1996 р.). Під охорону цієї угоди серед
тварин поширених в межах парку потрапив дельфін азовка. Відділами науки та
держохорони парку відмічено збільшення чисельності азовок, підготовлено анкети
щодо їх обліку для передачі в регіональний центр ECOBAMS в Україні.
Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що
перебувають під загрозою зникнення (CITES, Вашингтон, 1979 р.). Складено список
тварин парку, які охороняються Вашингтонською конвенцією – усього 45 видів: риби –
4, птахи - 38, ссавці – 3.
Інформація стосовно Приазовського національного природного парку як
потенційного об’єкту Смарагдової мережі. На 32-му засіданні Постійного комітету
Бернської конвенції 30.ХІ.2012 р. Приазовському НПП як об'єкту ПЗФ надано статус
об’єкту Смарагдової мережі Європи. Територія парку відповідає критеріям, які
визначені Бернською конвенцією: ключові види рослин і тварин перелічені в Резолюції
№ 6 (1998, 2011), а ключові оселища - в Резолюції № 4 (1996, 2010) Постійного комітету
Бернської конвенції. До Смарагдової типової форми даних включено 114 видів рослин і
13

тварин ПНПП: рослин – 3 види, тварин - 111 видів (з них: безхребетні – 5, риби – 5,
рептилії – 3, птахи – 93, ссавці – 5 видів).
Європейський червоний список (ЄЧС) видів тварин і рослин, що знаходяться під
загрозою зникнення у світовому масштабі (2011 р., 2015 р.). Уточнено список видів
рослин і тварин парку, занесених у ЄЧС, який відповідно складає 184 види рослин і
тварин, з них: 133 види рослин та 51 вид тварин (водні безхребетні – 1, комах - 12,
рептилій - 3, птахів - 30, ссавців – 5 видів).
МСОП – Червона книга Міжнародного Союзу Охорони Природи (2005 р.). До
списків МСОП включено19 видів рослин і 69 видів тварин (молюски - 30, птахи - 26) на
території парку.
Крім міжнародних і національних природоохоронних списків видів біоти існують
регіональні. Так, до Регіонального червоного списку рослин Запорізької області
включено 96 видів рослин парку.
Вище вже зазначалось, що природоохоронним видам флори і фауни
приділяється підвищена увага в процесі моніторингу та охорони. Так, наприклад, в 2017
р. підтверджено існування на території парку: рослин – 242 види (з них 9
червонокнижних видів); комах – 329 видів (12 видів ЧКУ), риб – 48 видів (4 види ЧКУ),
рептилій – 6 видів (1 вид ЧКУ), птахів – 177 видів (36 видів ЧКУ), ссавців – 18 видів
(5 видів ЧКУ). В 2017 р. на території парку зареєстровано 4 види птахів, які занесені у
всі розглянуті природоохоронні списки з несприятливим статусом – це казарка
червоновола, савка, лунь степовий, балабан [1].
Колективом Приазовського НПП постійно реалізуються природоохоронні,
науково-дослідні та еколого-освітні заходи, направлені на моніторинг, збереження та
популяризацію інформації про біоту парку, особливо її охоронних видів. Проводяться
семінари для інспекторів, складаються природоохоронні рекомендації по збереженню
видів,
ведеться
боротьба
з
браконьєрством
та
іншими
порушеннями
природоохоронного законодавства (в 2017 р. складено 150 адмінпротоколів),
здійснюється зимова підгодівля диких тварин, приймається участь у наукових проектах
(участь у проекті "Збереження біорізноманіття степового ландшафту в приморських
НПП України", ПМГ ГЕФ ПРООН в Україні) та інше.
Список використаних джерел:
1. Літопис природи Приазовського національного природного парку (2017 рік).
Том.VІІ. / За загальною редакцією Барабохи Н.М.// Антоновський О.Г., Барабоха Н.М.,
Барабоха О.П., Брен О.Г., Демченко В.О., Дядічева О.А., Завадська О.В.,
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ЗЕЛЕНА АРХІТЕКТУРА – АРХІТЕКТУРА МАЙБУТНЬОГО
По світу котиться хвиля захоплення "зеленою", або екологічною архітектурою.
Зелена архітектура стає з кожним роком все більш популярною. Архітектори та
дизайнери реалізують самі незвичайні проекти, які ще вчора здавались фантастикою, а
світові знаменитості прагнуть придбати будинки, які дозволять їм слідувати принципам
екологічності. Сьогодні, під час скаженого життєвого ритму, мешканці мегаполісів
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шкодують про природу і прагнуть "зібрати" хоча б її частку у всіх доступних місцях, і
навіть на дахах будинків, в гаражах, і всюди, де є пласка кришка, яка дозволяє
влаштувати в сучасному місті оазис.
Екологічна архітектура – не просто новомодна традиція та данина часу. Якщо
мислити глобально, то екологічна архітектура – новий образ життя та мислення,
полярно протилежний загальноприйнятим. Уже кілька століть людина використовує
природу так, як йому забажає. Пік цієї тенденції, мабуть, трапився в Україні, коли
радянська влада для зручності міняла русла річки, посадила поля, неприйнятні для
клімату та сільських сільськогосподарських культур. В двадцять першому столітті
світова спільнота зрозуміла цінність природи і взялася за її збереження, на щастя, з
умом [Коломієць, 2017].
Екологічний підхід в архітектурі. Екологія абсолютно не обійдеться в контексті
нашого розуміння зв'язку між нашим будинком, житлом і природою. Само слово
"екологія" походить від грецького "ойкос" – "будинок". Дане поняття визначає науку про
спільноти - про наш дім та його мешканців. І як би не намагалися екологи на
тлумачення і повсюдне поширення модного сьогодні слова, зберегти за ним статус
строго наукового терміну досить складно. Прийменник "архітектура" на сьогоднішній
день має повне право супроводжуватися прикладом "екологічний". І не просто тому, що
в цьому випадку розмова йде конкретно про будинок та його мешканців. Але ще і тому,
що за даним словосполученням ховається вкрай важлива тенденція прагнення людини
до природи і природи, яка набирає силу в інноваційної архітектурі.
Штамп в сучасній архітектурі формується на початку XX століття в процесі впливу
збільшення темпів промисловості та будівництва, широкого впровадження нових
матеріалів і конструкцій. Масштаби таких змін стали настільки великими і значимими з
течією часу, що в даний час було б краще говорити про технічну революцію в
архітектурі. Однак у процесі накопичення сучасної архітектури досвід реалізації,
неповноцінності та неповноти, недостатність вихідних умов, невідповідність реальним
запитам суспільства ставали все більш видимими аспектами. В більшій степені в
усьому тому, що стосується обліку природних, біосоціальних, соціально-психологічних
факторів, а до них відноситься специфіка природного середовища, особливості та
традиції місця, різноманіття потреб різних груп населення, свобода індивідуального
вибору різних типів поведінки та простору середовища. Передумови пошуку рішень
сучасних архітектурних проблем у цих напрямках і складають концепцію того, що ми
сьогодні називаємо екологічним підходом в архітектурі.
Отже, основна риса екологічної архітектури – любов і повага до природи. Але у
вузькому сенсі екологічна архітектура передбачає таку сукупність ознак стилю, яка і
виражає цю саму любов. Простіше сказати, в екологічній архітектурі як напрямі
архітектури в цілому є свої, цілком матеріальні, відчутні, візуальні ознаки. Якщо
поглянути на вже побудовані еко-будинки та створені проекти, то можна виділити
ознаки еко-стилю. Взагалі сплутати еко-стиль з іншими напрямками в архітектурі
неможливо, він абсолютно неповторний. В лінійці та формах еко-будинків ми видимо
природу. Лінії плавні, досконалі, але в той же час бувають трохи нелогічні, дивні. Але
насправді нічого дивного немає, адже природа дивовижна і різноманітна - тому
архітектори можуть творити дбайливо, не боячись бути незрозумілими. Завдяки такому
формату еко-будинки прекрасно вписуються з навколишнім пейзажем.
Принципи екологічної архітектури:
1. Принцип збереження енергії.
Мова йде про нове проектування та про будівництво споруд в такому стилі, щоб
звести до розумного мінімуму необхідність витрати теплової енергії на їх опалення або,
навпаки, охолодження.
2. Принцип скорочення обсягів нового будівництва.
Зі століття люди використовували старі будинки або тільки матеріал від їх
розбирання для виведення нових будівель. Так, будівельники абатства Сейнт-Албан в
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Англії в свій час пристосували до справи бруківки з руйнів римського міста Веруланума.
В практиці української та скандинавської дерев'яної архітектури здорові старі бруси та
незрозумілі кронштейни відзначали, виймали з попередніх будівель і збирали нове в
іншому будинку. Так само поступили будівельники крівель середньовічної Європи. До
середині XX ст., здавався, цілком прийнятним інший підхід, – забудовники запевняли
міські влади та приватних інвесторів, що все руйнується і будується на порожньому
місці дешевше і ефективніше. В реальності – не завжди дешевше, рідше ефективніше,
але, безсумнівно, простіше.
3. Принцип "співробітництва" з сонцем.
У цілях економії та екологічності в "зеленій" архітектурі використовуються сонячні
батареї, накопичувачі сонячної енергії. Так само велика площа океану розташована на
південній стороні будинку, що в загальній складності дає до 80% економії на опалення
та гарячому воді.
4. Принцип поваги до мешканця.
Мова про істотну зміну підходу до функціонування будинку, коли і забудовник, і
архітектор, і власник бачать у будівництві не машину для проживання, а корпоративне
володіння, у підтримці якого величезна роль належить кожному мешканцю. Вочевидь,
що ця роль не може бути істотною у випадку багатоквартирних, стандартних
багатоповерхових блоків з незмінною конфігурацією стін та покрівель, де роль
мешканців зменшується винятково до запобігання вандалізму. Але при реконструкції
старих будівель, роль майбутніх мешканців може бути надзвичайно велика.
5. Принцип поваги до місця.
6. Принцип цілості
Саме цей принцип виражає ідеал "зеленої" архітектури, хоча, зрозуміло, непросто
досягти рішення, в якому всі перераховані раніше підходи до завдання будуть задіяні
разом. Це саме ідеал, прагнення до якого все частіше забарвлюють дії архітекторів у
країнах, де досягнуто найбільше взаєморозуміння між новим авангардом і замовником.
А зараз, декілька прикладів екологічної архітектури. Рослинна вежа, місто Нант,
Франція. Французький архітектор Едуард Франсуа, який є найбільшим любителем
використання рослин у вирішенні архітектурних і дизайнерських завдань, проектував
вежу, засаджену деревами, для міста Нант, Франція. Дерева будуть розміщені в
спеціально відведених для них сталевих трубках та прикрашатимуть фасад будівлі
Tour Végétale. Трубки не займуть багато місця, адже завдяки їх використанню мешканці
будинку зможуть відпочити в прохолоді тіні з різних видів дерев з місцевого ботанічного
саду. Основна 17-поверхова житлова вежа розташована на базовому будинку, в якому
будуть знаходитися магазини та паркування. З іншої сторони бази буде зведено чорний
куб з каучуку, який розмістив у себе офісні приміщення. Житлові приміщення вежі
окільцьовані великими овальними балконами. Різні поверхи мають балкони різного
діаметра.
Сучасна "зелена" школа від іспанських архітекторів – це унікальне, креативне
всередині і за межами будівля належить сучасній державній школі в Роддане (Іспанія).
Екстер'єр всього корпусу покритий зеленою органічною ковдрою таким чином, як би
школа "виросла" з класичної природи лагу для гольфу. Концепція будівлі призвана
зробити нову школу ближче до природи і максимально інтегрувати її в навколишній
ландшафт. Автори проекту - іспанська архітектурна студія Estudio Huma – намагалися
сформувати надзвичайно просторі приміщення, оформлені у тому самому, що йдуть у
молодіжному стилі, таким чином, щоб школярі відчували себе як вдома чи на вулиці.
Ця демократична та вигадана обстановка, на думку авторів та замовників
прогресивного проекту, обов'язково буде сприяти ефективній взаємодії закладів та його
мешканців. Органічна ковдра, що покриває фасади навчального корпусу, крім
унікальної позитивної естетики, несе і екологічне навантаження, так як формує
сприятливий мікроклімат і ефективний теплообмін приміщень. Навколо школи
розташована простора площа для ігор та занять спортом.
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Зелений хмарочс Н-Енсан в Міжнародному діловому центрі Сеула на північному
березі річки Хан в Сеулі, у Міжнародному діловому центрі в недалекому майбутньому
з'явиться зелений хмарочос Н-Енсан, висотою 385 метрів, який встановить новий
стандарт дизайну та технології в "зеленому" будівництві. Хмарочос Н-Енсан, завдяки
використаним технологіям, буде дружнім до навколишнього середовища та людини,
будівля має природну форму, а енергія для задоволення потреб користувачів будівлі
буде в повному обсязі отримана завдяки сонячним батареям. Сонячні батареї на даху
хмарочоса. Площа його становить 176255 квадратних метрів, і в ньому буде розміщено
готель, просторі житлові приміщення, в цокольному поверсі об'єкти роздрібної торгівлі
та комплексу краси та здоров'я. Замість традиційної структури башти архітектори
вирішили спробувати структуру органічного кристала. Від основи будівлі відходять три
асиметричних "крила", завдяки чому відкривається чудовий вид на річку та навколишній
ландшафт. На даху хмарочоса архітектори вирішили посадити дерева, чагарники та
інші рослини, яких так не вистачає на вулицях 10-мільйоного мегаполіса. На кожному
рівні скибочки планується розмістити визначені природно-ландшафтні комплекси: десь
це будуть тропічні ліси, десь імітація гірських корейських деревень, десь тінисті парки.
Екологічний хмарочос Park Royal Tower в Сингапурі. Архітектори компанії WOHA
змогли повністю змінити традиційний вид на хмарочоси - на висоті Park Royal в
Сінгапурі їм вдалося розмістити зелені вдвічі більше, ніж у розташованому неподалік
парку Hong Lim. А все тому, що хмарочос, в якому розташовані готелі та офіси,
обвивають вертикальні сади і прикрашають зелені тераси – всього 15 тис. м2 зелених
насаджень. Вплив хмарочоса Park Royal на навколишнє середовище нейтралізується
завдяки великій кількості зелені, розташованої по фасаду, а також завдяки відкритим
майданчикам, які сприяють природному освітленню та природній вентиляції будівлі. На
даху по проекту будуть встановлені фотоелектричні елементи, які забезпечать будівлю
електроенергією, а також систему збирання дощової води, яка буде використовуватися
для поливів численних зелених насаджень. Можна сказати, що цей амбіційний проект
буде практично повністю самодостатнім. Тому не дивно, що проект Park Royal отримав
Green Mark Platinum – самий престижний екологічний сертифікат Сінгапуру. Проект
Park Royal гармонічно доповнює екологічний шлях розвитку сучасних мегаполісів,
запропонований американською компанією Terreform, Inc. Зведення нового покоління
стануть вирішенням таких глобальних проблем людства як нестача харчових продуктів
та забруднення атмосфери міст.
Переваги зелених будинків очевидні:
 захист навколишнього середовища;
 пониження споживання енергії та води;
 заощадження і зберігання природних ресурсів;
 гарантія здоров'я та комфорту для людини (здоровий мікроклімат, приязне
освітлення);
 дружнє людям навколишнє середовище.
В Європі будівництво зелених будівель постійно збільшується, але в Україні така
архітектура ще не придбала такого величезного масштабу, але тим не менше, кілька
проектів вже готуються до реалізації. У Німеччині існує кілька проектів з нульовими
енергозатратами, нульовим викидом вуглекислого газу та нульових відходів. Такі
будинки прийнято називати будинками трьох нулів (будинки 3 "0").
Отже, виходячи з вище переліченої інформації, можна зробити висновок, що
зелена архітектура сприяє охороні навколишнього середовища, економії природних
ресурсів, зниженню впливу людини на природу, і підвищення якості його життя. Зелена
архітектура створює нові типи будівель, які в свою чергу створюють нові містобудівні
рішення. І в майбутньому нас чекають красиві екологічні міста з цікавою
інфраструктурою і абсолютно новим способом життя.
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На мій погляд, незважаючи на високу вартість, будівництво будинків зеленої
архітектури має продовжувати розвиватися, так як я вважаю правильним, що завдяки
таким будинкам знижується шкода, що виникає у природі, поліпшуються життєві умови
людини, і створюються нові можливості для творчості архітекторів, призначених робити
життя людей красивим, зручним та приємним.
У будівлях зеленої архітектури завжди присутні елементи розумного будинку, так
як без комп'ютеризованого управління енергозберігаючими технологіями нормальне
функціонування будинку неможливе.
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БОРОТЬБА З ХВОРОБАМИ БДЖІЛ (APISMELLIFERA) ЕКОЛОГІЧНИМИ
МЕТОДАМИ НА ПРИКЛАДІ ПРИВАТНОГО ГОСПОДАРСТВА
В СМТ. ЯКИМІВКА
Бджільництво – одне з найдавніших занять людини. При вмілому веденні воно
може не тільки давати цілющі продукти (мед, прополіс, квітковий пилок), та ще
непоганий дохід.
Надбавка врожаю, отримана в результаті запилення медоносними бджолами,
істотно перевищує вартість прямої продукції. Інтенсивний розвиток дачного садівництва
ще більше підвищив роль промислового і особливо аматорського бджільництва.
Таким чином, бджільництво в сільському господарстві отримало ще одне
призначення. Воно виявилося в числі найважливіших помічників у справі підвищення
врожайності сільськогосподарських культур без застосування добрив і особливого
догляду за посівами і посадками, що обумовлює актуальність проекту.
Зміна навколишнього середовища (стрімке зменшення площі лісів, пожежі,
комахи-шкідники, вирубка,
меліорація земель, гербіциди, що застосовуються в
сільському господарстві ) негативно позначилося на бджільництві. Так в 2012 році від
гербіцидів в смт. Якимівка загинуло 270 бджолиних родин.
Саме тому дослідження екологічних методів боротьби з хворобами бджолосімей
є актуальним.
Пасіка  це ділянка, на якій розташовані вулики з медоносними бджолами. Вона
огороджена чагарниками і невисокими деревами. З екологічної точки зору пасіка являє
собою екологічну систему (пасічний біогеоценоз), в якій головним біотичним
компонентом є популяція бджіл.
На відміну від інших комах бджоли не впадають в сплячку. Їх сім’я завжди
складається з однієї матки і багатьох тисяч "робочих" бджіл, кількість яких залежить від
пори року.
Жодна з особин спільноти не може жити і працювати самостійно. Кожна,
відокремившись від сім'ї, незабаром гине. Процес постійного оновлення і нормальні
умови проживання дозволяють співтовариству жити необмежений час.
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Всі особини бджолиної сім’ї, а також розплід схильні до захворювань.
Захворювання окремих особин насамперед порушує життєдіяльність бджолиної сім’ї,
обумовлює відхилення від групового способу життя. Внаслідок хвороби затримується
розвиток бджіл і в цілому бджолиної сім’ї, виникають певні зміни в її поведінці,
розташуванні розплоду на стільниках. Сім’ї слабнуть і гинуть.
Серед захворювань бджіл виділяють: заразні і незаразні хвороби. Незаразні
хвороби виникають у бджіл насамперед через пасічника, внаслідок порушення
технології утримування сімей. Ці хвороби не передаються від одних особин до інших.
Найчастіше бджоли гинуть внаслідок вуглеводневої дистрофії, падевого, нектарного,
пилкового, сольового токсикозу. Підриває здоров’я бджіл і порушення режиму
годування, утримання, розведення.
Заразні ж хвороби мають свого збудника і бувають інфекційні і інвазійні. Перший
вид хвороб визивають мікроорганізми рослинного походження (бактерії, віруси, гриби),
а другий тип хвороб виникає під впливом організмів тваринного походження
(найпростіші: кліщ).
Заразні захворювання розповсюджуються насамперед шляхом передачі з однієї
пасіки до іншої забруднених інструментів та вуликів, крадіжки бджіл, купівлі заражених
маток. Переносниками захворювань також можуть бути комахи, як оси, мурахи, воскова
міль, щипавки і кліщі.
Зараза проникає до організму бджоли через кишківник, дихальця і трахеї,
покровні тканини. Прояв хвороби може мати скриту та явну форми. Скрита форма
зазвичай пов’язана з довгим інкубаційним періодом розвитку інфекції. В цей час
зовнішнє не спостерігається ніяких змін в житті бджоло родини. Явну ж форму легко
помітити по зовнішнім змінам личинок і дорослих бджіл.
Зазвичай на пасіках проявляються такі інфекційні та інвазийні захворювання, як
американський та європейський гнилець, мешатчатий расплід, аскофероз, аспергильоз,
гафриноз, септинемія, нозематоз, амебіаз, варроатоз, малеоз.
Проте наскільки пасічник допомагає бджолам, на стільки і необачна робота
іншого пасічника або агронома може бути не безпечна для бджіл. Агрономи своїй
роботі використовують багато шкідливих для бджіл засобів, що можуть призвести до
масового винищення бджолосімей. Інші пасічники, які неправильно встановлюють
пасики, тобто на перельоті робочої бджоли, що призводить до винищення робочих
бджіл іншої пасики.
Отже, найважливішим є безпосередня боротьба з хворобами бджіл, але не
наносячи шкоди навколишньому середовищу та самим бджолам.
Для боротьби з варроатозом використовують деревну золу та розчин червоного
перцю, який додають в сироп при годуванні бджіл ранньою весною. Навесні, в період,
коли бджоли пересаджуються з зимових вуликів до літніх, всі літні вулики обробляють
деревною золою. На дно вуликів, просіяну через решето, деревну золу кладуть 2-3 мм
завтовшки, а зверху прикривають рамкою з металевою сіткою. Деревна зола вловлює
кліщів, що осипаються з бджіл.
Існує дуже багато хвороб бджіл, які спричиняють зменшення чисельності
бджолосімей, та навіть їх винищення. На сьогоднішній день існує дуже багато хімічних
засобів для боротьби з ними, проте на ряду з ними існує дуже багато народних засобів,
які є екологічно безпечними.

19

Грищенко Євгенія
доцент кафедри менеджменту і публічного управління, Мелітопольський інститут
державного та муніципального управління "Класичного приватного університету"

ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ КОРЕКЦІЇ ДЛЯ
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ Й ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
Формування екологічної свідомості та поведінки, а, отже, і екологічної культури
може відбуватися різними шляхами і на різних рівнях соціального устрою: через
політику, економіку, освіту, телебачення і т.п.
В даний час екологія як обов'язковий навчальний предмет включено до програми
на державному рівні, але часто виключається на регіональному. Як правило, програми
з екології будуються в логіці традиційного навчання. Це означає, що вони намагаються
швидше відтворити відповідну наукову дисципліну, ніж природні (психологічні)
закономірності розвитку людини і її свідомості. При цьому найчастіше не
використовують психологічні особливості формування екологічної свідомості в якості
вихідної основи і такі необхідні для формування екологічної свідомості особистості
психодидактичні дії, як діагностика і тренінг екологічної свідомості.
У корекції екологічної свідомості у дітей та дорослих терміни вживаються в такому
психологічні принципи:
- навчання і виховання, спрямовані на формування екологічних уявлень 6
взаємозв'язках в системі "людина-природа" і в самій природі, еколого-орієнтованого
ставлення до світу природи, а також системи умінь і навичок (технологій) взаємодії зі
світом природи;
- рефлексія, тобто самоусвідомлення і розширення своїх знань про природні
об'єкти, суб'єктивного ставлення і емпатії, особистісного сенсу і способів взаємодії і
т.д.;
- спілкування зі світом природи, формування психологічної значущості
спілкування з природними об'єктами;- ідентифікація, тобто ототожнення себе з кимось або чимось іншим ( "вжитися
в образ" через рух і позу тіла, через уяву і візуалізацію і проживання умов життя і т.д.);
- діяльність, тобто практичну участь в екологічних формах діяльності від
екологічних гуртків та студентської практики до екологічних рейдів і участі в екологічних
рухах;
- моделювання екологічних ситуацій, дій, діяльності в навчанні (ділові,
імітаційні екологічні ігри);
- створення екологічного освітнього середовища, тобто сприяє формуванню
екологічної особистості відповідно до вікових особливостей розвитку екологічної
свідомості, а саме, розширення здатності до невербальному спілкуванню з самим
собою, з іншими людьми і з природними об'єктами як метод формування
природоцентричного типу екологічної свідомості.
Таким чином, ми можемо виділити першу характеристику екологічної свідомості,
по якій можлива класифікація видів такої свідомості, - ступінь відображення в ньому
різних громадських інститутів, суспільних цінностей.
Нестійкість балансу між особистим і суспільним пов'язана з тим, що ця проблема
не має глобального спільного рішення, в конкретних випадках в залежності від багатьох
особливостей рішення може бути різним. Така невизначеність ставить перед людиною
завдання сформувати своє ставлення до природи, вибору стратегії і тактики своєї
взаємодії з факторами середовища і виробити програму екологічного поведінки в
сьогоденні і майбутньому, т. Е. Програму загального підходу до конкретних ситуацій і
що випливають з цього підходу діям, вчинкам і діяльності щодо середовища, т. е.
програму-тенденцію, програму переваги [Ткач, 2016].
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Так, якщо в процесі самореалізації була прийнята тенденція пріоритету
особистого над суспільним, то за оптимальне приймається рішення, яке забезпечує
задоволення особистого. Всі інші варіанти рішень розцінюються як субоптимальних,
але в загальному прийнятні.
Друга характеристика екологічної свідомості пов'язана з виразністю в ньому
прогностичних елементів при виборі критеріїв вирішення конкретного екологічної
проблеми, та інше.
Питомій вазі орієнтації "справжнє заради майбутнього". Цей елемент в
егоїстичному варіанті взагалі дуже сильний в повсякденному екологічній свідомості.
Таку ж спрямованість у майбутнє можна бачити в колективній свідомості, якщо судити
про нього з різних закликів, гасел і програм численних громадських екологічних рухів.
Третя характеристика екологічної свідомості, яку можна вважати класифікаційною
ознакою, пов'язана з особливостями його орієнтації на колектив, суспільство.
Особливістю екологічних порушень та катастроф, навіть тих, які носять місцевий,
локальний характер, не кажучи вже про глобальні, є в даний час той факт, що протидія
екологічному неблагополуччя або ліквідація наслідків екологічних катастроф не можуть
бути реально здійснені зусиллями однієї людини або будь-якої невеликої групи. Це
пов'язано з матеріальними витратами, необхідністю впровадження нормативних
обмежень, протидією інших соціальних груп і т. п.
Виникають проблема пошуку союзників, яка в минулому мала менше значення,
проблема пошуку форм об'єднання людей для вирішення складної ситуації. Таким
чином, виникає критерій активності екологічної свідомості. Активне екологічну
свідомість передбачає не тільки захист, пасивну оборону від дії несприятливих умов
або згубних наслідків антропогенного втручання людини в екологічний баланс, а й
конструктивну протидію, прагнення реалізуватися в русі, партії, об'єднання, які мали б
свою програму дій, свою ідеологію і структуру.
Опора на колектив може реалізовуватися за двома напрямками: пропаганди своїх
поглядів, переконань, своєї екологічної ідеології, які повинні прийняти потенційні
союзники, т. і.
Реалізації себе як лідера, або ж шляхом прийняття норм та цінностей,
характерних для того колективу, завдання якого збігаються з завданнями особистості,
при цьому виявляються такі характеристики екологічної свідомості, як конформність,
переконаність, прагнення до лідерства, наполегливість.
На підставі сформованої в екологічній свідомості концептуальної моделі, що
містить загальні принципи взаємовідносин людини і природи, формується безліч
концептуальних моделей, що відображають конкретні проблеми, що виникають при цих
взаємовідносинах. Особливістю цих моделей є те, що в ряді випадків приватна
концептуальна модель може бути побудована на основі усвідомленого відторгнення,
заперечення тих принципових положень, які були покладені в основу загальної
концептуальної моделі. Це може бути випадок вибору найменшого з двох зол, а також і
тимчасова необхідність поступитися своїми принципами заради будь-якої великої
вигоди.
На базі цих концептуальних моделей формується концептуальна модель
екологічної поведінки, виходячи з якого визначаються стратегія поведінки, вибір
програми дій. В основі екологічної поведінки лежить певна формулювання мети, яка
включає не тільки дії, спрямовані на задоволення потреб або їх обмеження, а й на
запобігання або компенсацію несприятливих аспектів взаємодії з середовищем.
Формулювання мети може включати врахування можливих колективних дій,
спрямованих на підтримку або запобігання тієї чи іншої події, боротьбу проти
планованого екологічної поведінки, якщо воно суперечить нормативним настановам
суспільства. Це говорить про те, що індивідуальне екологічну поведінку, як і свідомість,
як найтісніше пов'язані з колективним поведінкою, колективною свідомістю.
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Найвиразніше це проявляється при обмірковуванні або обговоренні будь-яких
громадських заходів, пов'язаних з впливом на природу. Так, можливість будівництва
великих гідроелектростанцій, що ведуть до перекриття річок, спорудження атомних
електростанцій або перспективи гірських промислових робіт багато в чому визначають
зміст і спрямованість екологічної поведінки, пов'язаного з вирішенням питання про
співвідношення вигод, принесених цими техніко-економічними рішеннями, і втрат, що
наносяться ними.
Говорячи про співвідношення індивідуального та колективного екологічної
свідомості, слід особливо виділити складову, яка визначається спрямованим, цільовим
формуванням свідомості з боку державних, урядових і партійних структур, що
перетворюють маси в слухняний інструмент політики влади, яка здійснюється не тільки
через засоби масової інформації, а й шляхом впливу інших форм соціального
оточення.
Така множинність факторів, що впливають на екологічну свідомість та екологічну
поведінку, і зумовлює появу згаданого нами раніше розбіжності між екологічною
свідомістю і екологічним поведінкою в процесі вирішення приватних екологічних
проблем.
Саме це лежить в основі появи конфліктних ситуацій, коли принципи, покладені в
основу екологічної свідомості, вимагають, наприклад, вживання заходів, що обмежують
вплив на природу, а екологічне поведінка визначається діями, нав'язаними вищими за
ієрархією громадськими структурами або суспільством в цілому, які посилюють
завдається природі шкоди.
Непоодинокі й інші випадки, коли екологічна свідомість індивіда, що базується на
споживчому відношенні до природи, на домінуванні мотивів задоволення матеріальних
потреб, стикається з громадським забороною або обмеженням можливості реалізації
цих потреб.
Таким чином, поле екологічної свідомості є ареною, на якій стикаються різні
поняття і установки, що відображають зміст і значимість різних аспектів взаємодії
людини з природою, одні з яких виступають в якості спонукальних причин, а інші - у
вигляді заборон, які накладаються ззовні або що виникли в індивідуальному свідомості
в результаті обліку минулого досвіду. Конструкти, якими оперує екологічну свідомість,
виявляються внутрішньо суперечливими, що і визначає ознаки екологічної свідомості
як нестійкою системи.
Складність екологічної свідомості обумовлена не тільки об'єктивними
труднощами, заплутаністю природних відносин і економічних факторів, бо вона багато
в чому пов'язана з однією дуже складною характеристикою індивідуальної екологічної
свідомості, заснованої на рефлексії.
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КОДИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ЙОГО СТАБІЛЬНОСТІ
У правовій доктрині усталеним є погляд на те, що результатом кодифікаційного
процесу (кодифікації) є новий нормативно-правовий акт, який характеризується
логічною довершеністю, системністю, внутрішнім взаємозв’язком та узгодженістю,
динамізмом; він займає центральне місце в системі нормативно-правових актів окремої
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галузі законодавства; йому характерні певні властивості, зокрема: висока юридична
цілісність та внутрішня узгодженість, стабільність, урегулювання широкого кола
суспільних відносин, складна структурна побудова та ін.
Більшість провідних правників-екологів виступають за необхідність проведення
кодифікації екологічного законодавства, результатом якої повинен стати якісно новий
кодифікований нормативно-правовий акт. Проте немає одностайної думки щодо умов,
форми, структури, обсягу, змісту тощо такого акту.
У науці відбувається активний пошук умов проведення кодифікації екологічного
законодавства, серед яких виділяють наявність стабільного законодавства. Проте,
зазначений критерій – стабільність – на наш погляд, не може бути вихідним фактором
для початку кодифікації екологічного законодавства і є дещо завищеним, адже
екологічне законодавство є динамічним явищем, оскільки постійно розвивається:
з’являються нові норми, інститути, підгалузі, галузі. За роки незалежності України було
прийнято багато нових, скасовано безліч застарілих нормативно-правових актів,
внесено велику кількість змін у чинні нормативно-правові акти системи екологічного
законодавства. Крім того, стабільність екологічного законодавства як його показник є
доволі суб’єктивним, який залежить від багатьох суб’єктивних факторів (лобіювання
нових законів у системі екологічного законодавства, ігнорування на практиці положень
чинних актів, слабкість або небажання працювати різних правозастосовчих та
правоохоронних органів влади тощо). Більш обґрунтованою, на наш погляд, є наукова
позиція про те, що однією з найважливіших умов та факторів, які забезпечують
стабільність законодавства, є його кодифікація. У свою чергу, кодифікація як найбільш
досконала форма систематизації законодавства сприяє посиленню його стабільності.
Отже, потреба у проведенні систематизації екологічного законодавства України
шляхом кодифікації не викликає сумнівів і стає необхідною для того, щоб
законодавство не було "засміченим" і стало стабільним.
Цінність кодифікованого законодавства полягає в тому, що воно не розкидає
нормативний матеріал по великій кількості актів, а компактно, з урахуванням
системного підходу до врегулювання специфічних суспільних відносин, об’єднує цей
матеріал в єдиному зведеному акті. Закон України "Про охорону навколишнього
природного середовища", який був прийнятий ще в 1991 році вже свою роль у
формуванні екологічного законодавства виконав, тому настав час зайняти місце
базового системоутворюючого акту в системі екологічного законодавства іншим актом,
який виконає функцію інтеграції у відповідній галузі законодавства. Проте, постає
питання про форму такого акту.
У правовій доктрині серед форм кодифікованих нормативно-правових актів
виділяють основи, кодекс, звід законів, інструкції, положення тощо. Безперечно,
кодекси в теперішній час є найважливішим різновидом базових законів, які виконують
функції інтеграції в галузі законодавства. Більшість провідних правників-екологів,
починаючи з початку 90-х рр. ХХ ст., підтримують ідею створення кодифікованого акту
екологічного законодавства України у формі кодексу, завдяки якому можна усунути
колізії, дублювання, прогалини тощо у відповідному законодавстві, скоротити кількість
джерел екологічного права тощо, а отже, підвищити ефективність використання цього
законодавства та надати йому характер стабільності.
Аналізуючи запропоновані моделі майбутнього Екологічного кодексу України,
можна дійти висновку, що кожна з них має свої пріоритети. Доцільними, на наш погляд,
є варіанти структури основного кодифікованого акту екологічного законодавства
України, до змісту якого не будуть включатися великі блоки специфічних відносин з
використання й охорони окремих природних об’єктів. Це дасть можливість урегулювати
таким актом тільки основні та загальні екологічні відносини та водночас зробити
можливим існування поряд з ним й інших кодифікованих актів системи екологічного
законодавства, які більш детально можуть регламентувати вихідні положення цього
базового акту.
23

Вивчаючи різні точки зору про основоположний кодифікований акт екологічного
законодавства, який міг би очолити в майбутньому систему екологічного
законодавства, у нас сформувалась власна позиція і власні міркування. Ми пропонуємо
розробити і прийняти Основи екологічного законодавства України. У сучасний період ані
законодавець, ані науковці про Основи екологічного законодавства України майже не
говорять. Проте, в еколого-правовій літературі порушувались питання про прийняття
такого кодифікованого акту в аграрному законодавстві Н .І. Титовою, у земельному
законодавстві – О. М. Пащенком.
Підтримуючи позиції зазначених науковців, вважаємо, що при формуванні
послідовної системи сучасного екологічного законодавства України саме Основи
повинні стати ядром цього законодавства та закласти принципово новий правовий
фундамент інтегрованого підходу до врегулювання екологічних відносин. На
обґрунтування такої позиції наведемо наступне. У Конституції України кодекс як форма
нормативно-правового акту (як і основи), зовсім не передбачена. Однак це не обмежує
можливість їх розробки та рівне становище за юридичною силою з іншими
законодавчими актами держави. Крім того, в Україні не прийнятий довгоочікуваний та
вкрай необхідний Закон "Про нормативно-правові акти", який, крім іншого, чітко б
розмежував поняття різних форм нормативно-правових актів та окреслив би їхню
доцільність прийняття в тій чи іншій сфері правового регулювання. Видається, що за
відсутності в законодавстві класифікації та співвідношення форм нормативно-правових
актів виникає привід для невиправданого прийняття кодексу там, де більш доречними
виявляються інші законодавчі акти, у тому числі й основи.
Не можемо чітко стверджувати, що за сьогоднішньою надмірною політизацією
правових питань, у тому числі й питань кодифікації; складною економічною ситуацією
та інших факторів, які перешкоджають прийняттю зважених рішень у врегулюванні
екологічних відносин, можна провести масштабну кодифікацію екологічного
законодавства з прийняттям комплексного нормативно-правового акту, який інтегрував
би всі без винятку екологічні відносини, у формі кодексу. Тому, на наш погляд, більш
реальним сьогодні може стати прийняття такої оптимальної та доцільної форми як
Основи екологічного законодавства України. На користь цієї форми наведемо наступне
обґрунтування. По-перше, ще з практики часів правотворчості в СРСР основи, як
форма кодифікованого акту, в ієрархії системи законодавства посідали вище
становище, ніж кодекс. По-друге, у формі кодексів уже кодифіковано природоресурсне
законодавство, яке є складовим елементом системи екологічного законодавства як
комплексної галузі, тому в ієрархії цієї системи з такою назвою, як основи, цей
нормативно-правовий акт займе верхню сходинку. По-третє, важливим є врахування
реального існування таких природоресурсних кодексів, як: Земельний, Лісовий, Водний,
Про надра та виникнення складної проблеми їх співвідношення з Екологічним кодексом
(що може викликати потребу штучної ліквідації цих існуючих важливих кодексів). Почетверте, в самому тлумаченні поняття "основи" як "вихідних, головних положень будьчого" розкривається суть такого нормативно-правового акту, який повинен мати
рамковий характер. По-п’яте, практика показує, що відмінність між законом, кодексом
та основами полягає в обсязі, змісті та першочергових завданнях їхнього
нормативного-матеріалу. По-шосте, досвід показав, що закон є виправданою формою
нормативно-правового акту тоді, коли він стає первісною базою для створення системи
відповідного законодавства; мета ж основ чи кодексу ширша, ніж закону, адже вони
упорядковують уже існуючий масив нормативного матеріалу.
Отже, основи як основний нормативно-правовий акт екологічного законодавства
України повинні посісти провідне місце в його системі нормативно-правових актів та
очолити їх, а не поглинути своїм змістом. На підставі та відповідно до його норм
повинно бути суттєво перероблено, доповнено чи розроблено нове галузеве
законодавство в межах цієї інтегрованої системи.
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ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ В ПРИРОДІ
В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ "ПРИРОДОЗНАВСТВА"
Як відомо, виховання в широкому сенсі слова ‒ це процес і результат розвитку
особистості під впливом цілеспрямованого навчання і виховання. Навчання ж ‒ це
процес взаємодії вчителя і учня, в ході якого здійснюється освіта дитини.
На уроці вирішуються три завдання: освітні, виховні та розвивальні. Тому урок дає
більше можливості для виховання у школярів нового ставлення до природи,
заснованого на гуманізмі.
Щоб екологічне виховання не було безпідставним, обов’язковим є формування
екологічної свідомості. Екологічно свідома особистість, знаючи яку шкоду природі
приносять ті чи інші дії, формує своє ставлення до цих дій і вирішує для себе питання
про їх правомірність. Якщо людина екологічно свідома, то норми і правила екологічної
поведінки будуть мати під собою тверду основу і стануть переконаннями цієї людини
[6].
Виходячи з цього, постає питання: в чому сутність екологічної освіти в початкових
класах і які поняття доступні для сприйняття школярів?
У дослідженнях психологів і педагогів виявлено, що вже у старших дошкільників
можуть бути сформовані узагальнені уявлення про навколишній світ, про зв’язки між
предметами і явищами в природі. Ці уявлення успішно розвиваються в учнів у курсі
"Природознавство".
Які ж екологічні зв’язки встановлюються на уроках даного курсу?
Тут, на доступному учням рівні, розглядаються зв’язки між неживою і живою
природою, між різними компонентами живої природи (рослинами, тваринами), між
природою і людиною. Через пізнання даних зв’язків і відносин учні вивчають
навколишній світ і в цьому їм також допомагають екологічні зв’язки. Їх вивчення
дозволяє школярам придбати основи матеріалістичного світогляду, сприяє розвитку
логічного мислення, пам’яті, уяви, мовлення.
Постійна увага вчителя до розкриття екологічних зв’язків значно підвищує інтерес
учнів до предмету. При описовому ж вивченні курсу інтерес у школярів поступово
знижується, це відбувається неминуче, навіть в тому випадку, якщо вчитель залучає
цікаві факти, загадки, прислів’я тощо, оскільки теоретичний рівень матеріалу
залишається, по суті, незмінним. Якщо ж при вивченні природознавства розкриваються
різноманітні і складні зв’язки, що існують в природі, теоретичний рівень матеріалу
підвищується, пізнавальні завдання, поставлені перед учнем, ускладнюються і це
сприяє розвитку інтересу.
Вивчення екологічних зв’язків сприяє підвищенню екологічної культури школярів,
вихованню відповідального ставлення до природи. Без знання екологічних зв’язків
важко уявити можливі наслідки втручання людини в природні процеси. Без цього
неможливе повноцінне екологічне виховання школярів [6].
В курсі природознавства можна виділити три рівні вивчення природи.
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Перший рівень: об’єкти природи розглядаються кожен окремо, без акцентування
уваги на зв’язки між ними. Це важливий рівень, без якого вивчення наступних рівнів
буде утруднено, але ним не можна обмежуватися.
Другий рівень: об’єкти природи розглядаються в їх взаємному зв’язку. Наприклад,
вивчається, чим харчуються різні тварини, будуються ланцюги харчування.
Третій рівень: розглядаються вже не просто об’єкти природи, а процеси. На
попередніх рівнях вивчались об’єкти, а на цьому зміни, які з ними відбуваються.
Які природні зміни нас цікавлять в природі насамперед?
По-перше: сезонні ‒ в їх основі лежить дія природних факторів; по-друге: зміни,
викликані діяльністю людини. Ці процеси виникають в природі завдяки факторам, які
передаються по ланцюжку існуючих зв’язків. Третій рівень вивчення природи допомагає
учням на основі екологічних знань пояснити явища природи, а в деяких випадках і
передбачити їх.
Для повноцінного екологічного виховання необхідно вивчення природи на всіх
трьох рівнях.
Розглянемо деякі зв’язки, що вивчаються на уроках природознавства.
Зв’язки між неживою і живою природою полягають у тому, що повітря, вода,
тепло, світло, мінеральні солі є умовами, необхідними для життя живих організмів,
зміна в діях цих факторів певним чином впливає на організми. Зв’язок цей виражається
і в пристосованості живих істот до середовища проживання. Наприклад, відомо, як
яскраво проявляються здібності живих організмів до життя у воді. В організмів, що
мешкають в наземно-повітряному середовищі, простежується дуже цікава форма
зв’язку з неживою природою: рух повітря ‒ вітер, служить засобом поширення плодів і
насіння цілого ряду рослин, а самі ці плоди і насіння мають добре помітні
пристосувальні ознаки.
Між неживою і живою природою існують зв’язки і зворотного характеру, коли живі
організми впливають на навколишнє неживе середовище. Наприклад, змінюють склад
повітря. У лісі, завдяки рослинам, в ґрунті більше вологи, ніж на лузі, в лісі інша
температура, інша вологість повітря.
Ґрунт утворений взаємозв’язком неживої і живої природи з живими організмами.
Він займає як би проміжне положення між неживою і живою природою, служить
сполучною ланкою між ними. Багато корисних копалини, які відносяться до неживої
природи (вапняк, торф, кам’яне вугілля та інші) утворилися із залишків живих
організмів. Екологічні зв’язки усередині живої природи теж дуже різноманітні. Зв’язки
між різними рослинами найбільш помітно проявляються в непрямому впливі одних
рослин на інші.
Наприклад, дерева, змінюючи освітленість, вологість, температуру повітря під
пологом лісу, створюють певні умови, сприятливі для одних рослин нижніх ярусів і
несприятливі для інших. Так звані бур’яни в полі або городі, поглинають значну частину
вологи, поживних речовин із ґрунту, затінюючи культурні рослини, впливаючи на їх ріст
і розвиток, пригнічуючи їх.
Цікаві зв’язки між рослинами і тваринами. З одного боку, рослини служать
тваринам їжею (харчовий зв’язок); створюють середовище їхнього проживання
(насичують повітря киснем); дають їм притулок; служать матеріалом для побудови
житла (наприклад, пташине гніздо). З іншого боку, тварини теж впливають на рослини.
Наприклад, поширюють їх плоди та насіння, в зв’язку з чим у деяких плодів є спеціальні
пристосування (насіння лопуха).
Між тваринами різних видів особливо добре простежуються харчові зв’язки. Це
відображено в поняттях "комахоїдні тварини", "хижі тварини". Цікаві зв’язки між
тваринами одного виду, наприклад, розподіл території для гніздування та полювання,
турбота дорослих тварин про потомство.
Існують своєрідні зв’язки між грибами, рослинами і тваринами. Зростаючі в лісі
гриби своєю підземною частиною – грибницею, зростаються з корінням дерев,
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чагарників, деяких трав. Завдяки цьому гриби отримують від рослин органічні поживні
речовини, рослини від грибів ‒ воду, з розчинними в ній мінеральними солями. Деякі
тварини харчуються грибами і лікуються ними.
Перераховані види зв’язків між неживою і живою природою, між компонентами
живої природи проявляються в лісі, на лузі, у водоймі, завдяки чому останні стають не
просто набором різних рослин і тварин, а природним співтовариством.
Дуже велике значення має розкриття зв’язків між людиною і природою. Причому,
людина розглядається як частина природи, вона існує всередині природи і невіддільна
від неї.
Зв’язок між людиною і природою проявляється, перш за все, в тій ролі, яку
природа відіграє в матеріальному і духовному житті людей. Разом з тим він
проявляється і в зворотному впливі людини на природу, який, в свою чергу, може бути
позитивним (охорона природи) і негативним (забруднення повітря, води, знищення
рослин, тварин та інше). Вплив людини на природу може бути прямим ‒ збір
дикорослих рослин на букети, винищення тварин на полюванні і непрямим ‒ порушення
місцеперебування живих організмів, тобто порушення того стану неживої або живої
природи, яке для цих організмів необхідно: забруднення води в річці призводить до
загибелі риби, вирубка старих дуплистих дерев веде до зменшення чисельності птахів,
що живуть в дуплах і т. ін.
Не існує однозначних рецептів з приводу того, які є екологічні зв’язки на уроці і як
саме розглядати. Це може вирішити тільки вчитель, який працює в конкретному класі в
умовах конкретного природного оточення. Важливо врахувати необхідність
диференційованого підходу до учнів, підбору для них завдань різного ступеня
складності.
Матеріал про екологічні зв’язки повинен бути обов’язковим елементом змісту як
уроку вивчення нового матеріалу, так і узагальнюючого уроку.
Отримуючи певну систему знань на уроках "Природознавства", учні також можуть
засвоїти норми і правила екологічної поведінки в природі, так як через екологічну освіту
виховується відповідальне ставлення до природи [2,3].
Але норми і правила поведінки будуть погано засвоєні, якщо не будуть
враховуватися умови екологічного виховання.
Перша найважливіша умова ‒ екологічне виховання учнів повинно проводиться в
системі, з використанням місцевого краєзнавчого матеріалу, з урахуванням
наступності, поступового ускладнення і поглиблення окремих елементів від 1 до 3 класу
[1,2,3,4,5].
Друга неодмінна умова ‒ треба активно залучати молодших школярів в посильні
для них практичні справи з охорони місцевих природних ресурсів. Таких справ дуже
багато: це внутрішнє і зовнішнє озеленення школи, скверу, догляд за квітниками,
шефство над лісовими ділянками там, де ліс знаходиться близько від школи, збір
плодів і насіння лугових і деревинно-чагарникових рослин, прибирання хмизу, охорона і
підгодівля птахів, шефство над пам’ятками природи в ході вивчення рідного краю тощо
[2].
З усього сказаного вище слідує, що виховання, засноване на розкритті конкретних
екологічних зв’язків, допоможе учням початкових класів засвоювати правила і норми
поведінки в природі. Останні, в свою чергу, не будуть голослівними твердженнями, а
будуть усвідомленими і осмисленими переконаннями кожного учня.
Список використаних джерел:
1. Зав’ялова Т.В. Туристський похід з учнями по вивченню геології рідного краю /
Т.В. Зав’ялова, О.В. Непша, Л.А. Прохорова // Фундаментальні та прикладні дослідження:
сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науковопрактичної конференції/ [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький,
І. Зимомря]. – Баку –Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 401-403.

27

2. Непша О.В. З досвіду проведення еколого-освітніх акцій на факультативі з екології
на об’єктах природно-заповідного фонду Рівненського району / О.В. Непша, В.В. Чорнобай//
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. Матеріалів V Міжнарод. наук. практ.
інтернет-конф., 20 вересня 2016 р. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 5. – С.24-29.
3. Непша О.В. Організація туристсько-екскурсійної діяльності в межах національного
природного парку "Дермансько-Острозький" / О.В. Непша, В.В. Чорнобай// Основи
спортивного туризму в рекреаційній діяльності: збірник наукових праць [Електронний
ресурс]. – Харків: ХДАФК, 2016. – С. 206-210.
4. Непша О.В. Сонячна електростанція с. Нове Токмацького району Запорізької
області екологічно чисте підприємство/О.В. Непша, Г.І. Дорожко// Нові виміри наукового
пізнання": збірка Матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15
травня 2017 р. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 1. – С.74-78.
5. Непша О.В. Краєзнавчий туристський маршрут для учнів по вивченню
природоохоронних територій/О.В. Непша// Актуальні проблеми фізичного виховання [Текст]:
зб. Тез доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. (26-27 вер. 2017 р.) / уклад.: С.А. Омельчук,
Ю.А. Грабовський. – Херсон: Херсонський державний університет, 2017. – С. 61-62.
6. Прохорова Л.А. Екологічна освіта та виховання молоді як основа екологічної
культури суспільства/Л.А. Прохорова, Т.В. Зав’ялова, О.В. Непша// Дискурс в умовах
мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького (20-21 квітня 2018 р.)/за заг. ред. д.філ.н., проф.
Р. Олексенка. – Мелітополь: Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького. – С.143-146.

Zolkina Olga
Master of Economics

ALTERNATIVE ENERGY FINANCING
In conditions of market relations actual there are questions of search of rational,
effective, cheap kinds of fuel for satisfaction of needs of an agricultural production.
Institutionalization requires respect for the norms of all spheres of public life [1, 2, 3].
Consumption in agriculture makes 12 million t conditional fuels in one year that occupies 4 %
from total amount power consumption in Ukraine, from them of 70 % falls at mineral oil for
agricultural machinery.
The dominating world tendency in branch of power is increase of cost of natural
mineral oil, coal, gas. Therefore in the countries of Europe, America and Asia technologies
on manufacture of energy from a biomass, biogas from agricultural raw material and from
fuel mixes in which 35 % make products of processing of vegetative production are
distributed.
Ukraine has interesting development in this area and significant natural potential for
manufacture of bioenergy. Besides application of alternative kinds of fuel is caused by the
following:
- High requirement for fuel for agriculture;
- Necessity for stability of deliveries of fuel for agriculture;
- A constant rise in prices on energy carriers in connection with a rise in prices on oil;
- Reduction of stocks of minerals;
- Necessity of reduction of dependence of national economy from import of energy
carriers;
- ecologization of power consumption in agriculture;
- Promotion of EU of requirements to countries - members of EU concerning increase
in use biological and other kinds of fuel which are made from renewed resources, up to
5,75 % power consumption the countries by 2016.
By 2020 of EU plans 10 % of all power requirements to cover due to renewed energy
sources, which basic part - biofuel.
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Proceeding from set forth above, the purpose of the given research - search of
directions of decrease in expenses for energy carriers in agriculture due to application of
alternative kinds of fuel.
Alternative energy means manufacture of gaseous and liquid fuel. In turn gaseous
fuel includes the natural gas, the liquefied gas, biogas, gas from organic waste products
(household, commercial, industrial, agricultural), and hydrogen. The concept of liquid fuel
includes vegetable oils, methyl ether of vegetable oils, methanol, ethanol, butanol.
The set forth above kinds of fuel are cheaper and more ecological used today in
agriculture.
So, application as fuel for agricultural technicians of natural gas which stocks are
essential in Ukraine, demands the minimal processing of gas and is cheaper some mineral
oil.
Gas from organic waste products which annually make about 6 million t in Ukraine,
can be received at a rate of 0,7 % of annual requirement for diesel fuel for agroenterprises.
Therefore it is recommended to use it only to the enterprises which are near to ranges of
waste products.
Use of liquid biofuel from rape is favourable that it is applied as the additive to diesel
oil or as a mix with gasoline, does not cause necessity of modernization of the engine and
fuel system agricultural technicians. It has close to diesel oil self-ignition and heat of
combustion.
Hydrogen technologies which assume reception of hydrogen from organic substances
of a vegetative, animal both microbic origin and its use as a source electric, thermal energy
are applied at 20 enterprises of the world.
Biogas from waste products of animal industries in Ukraine is not considered yet as
an essential source of updating of energy in view of decline of animal industries.
Degree of development of alternative kinds of fuel in Ukraine:
- In 2017 it is made 18-20 thousand t. biodiesel fuel;
- In the country there is no large specialized enterprise on manufacture of biodiesel
fuel, and fine agro enterprises make it from rape only for own consumption;
- On 8 distilleries of concern UKRSPIRT manufacture of bioethanol as additives to
gasoline is organized;
- In Vinnitsa area 3 factories on manufacture of biofuel from rape which capacity is
designed for satisfaction of requirements of area are under construction;
- In 4 areas - Kharkov, Zhitomir, Sumy and Dnepropetrovsk civil-engineering designs
of factories on processing rape in biofuel are prepared;
- In the Volynsk area the civil-engineering design of a factory on release of oil from
castor bean for export to Germany is created;
- In the Nikolaev area it is supposed to realize joint Ukrainian- Czech civil-engineering
design of a factory on manufacture of biofuel;
- The ministry of agro politics intends by 2018 to increase crops of rape in eight times
in comparison with 2015 to provide with biofuel agro enterprises, that will make up to 5 % of
all areas under crops of Ukraine.
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СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕЛІТОПОЛЬЩИНИ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Екологія та економічний зріст - це той фундамент, на якому ґрунтується
майбутнє нашої держави, освіта та культура народу. Характерною рисою сучасного
суспільного розвитку України є пряма залежність росту економічного потенціалу від
умов та рівня ресурсозбереження і бережливого ставлення до цього національного
багатства. Невиправдане прагнення до якнайшвидшої вигоди екологічно
нерегульоване природокористування і нарощування виробничого потенціалу заради
його ж підтримки у минулому сьогодні обернулося глибокою соціально-економічною
кризою. Положення України ускладнюється і тим, що серед інших країн СНД вона
належить до числа лідерів за щільністю населення, питомою вагою міських жителів,
концентрацією промислових та енергетичних комплексів, інженерних, інфраструктурних
комунікацій.
Збільшення викидів забруднюючих речовин у порівнянні з попереднім роком
відбувалося у місті Енергодар (на 3,084 тис. тон, або на 3,3%), а також у 11 районах
області. Серед них найбільше у Запорізькому (на 0,528 тис.тон, або на 23,3%),
Вільнянському (на 0,249 тис.тон, або на 74,3%), Мелітопольському (на 0,202 тис.тон, у
6,9 раз або 85,6%), Оріхівському (на 0,144 тис.тон, або на 38,6%), Василівському (на
0,143 тис.тон, або на 12,2%).
Все це, та інші екологічні проблеми обговорювали на базі екологічного центру 20
листопада, вчителі екології рідного краю міських установ освіти спільно з
представниками відділу промисловості та екології міськвиконкому, приазовського
національного природного парку, санітарно – гігієнічного відділу Мелітопольського
управління Держсанепідслужби, екологічного контролю природних ресурсів
Мелітопольського регіону державної екологічної інспекції [Radieva, 2018].
Зокрема, фахівці на сьогоднішній день відзначають зниження забруднення
повітря в місті, адже більшість підприємств зараз не працюють. Також благополучної
екологічної обстановці в місті сприяє наявність зелених насаджень. На одного
мелітопольця їх майже 13 м2. Серед екологічних проблем нашого краю, фахівці на
перше місце поставили, катастрофу молочного лиману, вимоїна між лиманом і морем
занесена піском.
Вода з моря не поповнює водойму, підвищується солоність, а тому гине флора і
фауна лиману. За словами фахівців для проведення робіт з будівництва сполучного
каналу "Молочний лиман - Азовське море" з бюджету необхідно майже 26 мільйонів
гривень. Багато чиновників, на перших парах рвалися допомогти - врятувати водойму.
До речі, серед них і народний депутат України. Агітбригада центру "Екоглаз" в своєму
виступі запропонувала попросити грошей у мільйонерів нашої країни. Наскільки
виправдаються бажання вихованців екоцентру, невідомо. Тому залишається тільки
стукати в усі двері і сподіватися, що знайдуться люди, яким небайдужа доля
екологічного стану нашого краю.
Вже протягом кількох років на базі еколого-натуралістичного центру проходять
семінари, в ході яких піднімаються екологічні проблеми Мелітополя, району та
Запорізької області, зокрема стан Молочного лиману і річки Молочної. Учасники
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семінару - вчителі, які викладають курс "Екологія рідного краю", в школах він введений
з 2005 року.
У цьому році на семінар було запрошено більше 20-ти вчителів екології,
представники санепідемстанції, а також служб, які здійснюють еконадзор над станом
нашого міста, співробітники екоцентру та Приазовського національного природного
парку. На семінарі доповідачі піднімали такі проблеми як забруднення повітря, стан
питної води, вивезення сміття в Мелітополі, однією з головних тем стала доповідь
агітбригади екоцентру "Екоглаз" "Молочний ліман-SОS". Головне завдання таких
семінарів-не тільки позначити існуючі проблеми, а й спробувати відшукати шляхи їх
вирішення. Саме такі цілі переслідують і працівники екоцентру, організовуючи роботу
безлічі гуртків таких як "Юні екологи", "Екскурсоводи-краєзнавці" та інші. На них
хлопцям розповідають про об'єкти природно - заповідного фонду нашої місцевості, про
рослини і тварин, занесених до Червоної Книги. Особливе захоплення у вихованців
викликають походи на Кам'яну могилу, джерела, відвідування старобердянський,
міського парку. Щороку з нетерпінням хлопці чекають двотижневого відпочинку в
наметовому таборі "Простір", під час якого вони вивчають будь-якої природний об'єкт.
Завдяки роботі екокружків і проведення екосемінарів, підростаюче покоління
знає про стан природних зон нашого краю і екологічної ситуації в місті і, можливо, саме
ці знання допоможуть в майбутньому вирішити або взагалі уникнути багатьох проблем
навколишнього середовища.
Основні
напрями
та
перспективи
вирішення
екологічних
проблем
обґрунтовуються на основі: а) оцінки їх сучасного стану і диференціації за ступенем
гостроти, небезпеки, масштабів прояву; б) прогнозу розвитку у перспективі; в) наявних
засобів вирішення. Враховуючи певну стабілізацію (припинення падіння темпів
розвитку виробництва) на ряді основних підприємств важкої індустрії міста, логічно
зробити висновок, що рівень забруднення довкілля кардинально не зміниться.
Збитковість та незначний прибуток виробництв спеціалізації (0,6-1,0% в рік) спонукають
направляти основні кошти на вирішення соціальних проблем, наслідки яких
проявляються сьогодні і найбільш зримо. При цьому лімітуючим фактором поліпшення
екологічного стану є неповне використання коштів природоохоронного призначення на
60 %.
За таких складних обставин особливе значення має обґрунтування концепції
сталого розвитку геоекосистеми м. Мелітополь на перспективу. У нашому розумінні
вона включає: загальні положення; оцінку та аналіз сучасних екологічних проблем;
обґрунтування основних засобів та напрямів їх вирішення; визначення джерел їх
забезпечення; системи управління.
Концепція враховує принаймні три групи обмежень (імперативів) у вирішенні
екологічних проблем: а) неможливість кардинальної зміни виробничої спеціалізації
міста; б) неможливість принаймні у найближчі 10 років кардинальної зміни міського
планування центральних та житлових районів; в) економічні та технологічні обмеження
здійснення природоохоронних заходів [Коломієць, 2018].
Виходячи з загальних положень концепції вирішення екологічних проблем, їх
всебічної кількісної та якісної оцінки, визначені конкретні шляхи та засоби оптимізації
геоекосистеми м. Мелітополь, які сформульовані таким чином:
- заборона відведення нових земель під будівництво нових або розширення
існуючих підприємств;
- будівництво сміттєпереробного заводу, період окупності якого становить 5-6
років;
- заборона нормування забруднення скидів у водойми, виходячи з принципу їх
неприпустимості;
- використання "м’яких" та недорогих, але ефективних заходів меліорації
довкілля, зокрема озеленення територій;
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- враховувати "вузькі місця", які породжують екологічні проблеми через
складності перехідного періоду, а також переваги у вигляді сукупності економічних
важелів, які надає ринкова економіка;
- планування у районах, приграничних з промисловими зонами, виключних
санітарних зон з декоративними насадженнями;
- використання переважно електричного транспорту загального призначення,
перехід значної частини автомашин на газове паливо;
- забезпечення екологічної освіти керівників приватних підприємств та широких
верств населення.
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ОПТИМІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
У період інтенсивності науково-технічного прогресу (НТП), актуальність питання
оптимізації конкурентоспроможності в контексті сталого економічного розвитку, в
умовах обмежених ресурсів і необмежених потребах, для суб'єктів різних масштабів
функціонування може бути пріоритетною [Кравченко, Квилинский 2016, 70; Głowski,
Kvilinskyi 2017; Kvilinskyi, Zwierzchlewski, Blaszczyk 2016, 310-315; Pająk, Kamińska,
Kvilinskyi 2016, 204-217; Payonk, Lyashenko, Kvilinskyi 2015, 18-23; Melnychenko,
Kwiliński 2017, 66-80; Laiko, Kwiliński 2017, 93-103].
У ретроспективі розвитку технологій [Глазьєв 2010 101-104], необхідно
відзначити збільшення чисельності населення планети (необмежені потреби) в
співвідношенні з умовно-постійної обмеженістю ресурсів (табл.).
Таблиця
Чисельність населення планети в періоди змін технологічних укладів
Роки
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2017
Кількість, млн.
791
1 000
1 262
1 650
2 519
6 071
7 400
люд.
Джерело: складено авторами на основі даних https://www.census.gov/.

2050
9 772
прогноз

Основним фактором НТП є "невидима рука" Адама Сміта, а можливістю
отримання "понаддодаткової" вартості Карла Маркса - встановлення монополії і
оптимізація виробничих процесів при асиметричності інформації С. Дж. Гроссмана і
Джозефа Cтігліца [Grossman, Stiglitz 1976, 246-253].
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Однак, зі зростанням населення планети, проблема обмеженості ресурсів стає
актуальнішою і призводить до більш "плановому" рішенням з використанням
інструментів "розумної економіки" [Квілінскій 2016, 329], де розглядаються соціальні та
екологічні складові в аспектах економічної оптимізації.
Таким чином, беручи до уваги вищесказане, можна припустити, що оптимізація
конкурентоспроможності суб'єктів господарювання різних масштабів функціонування, в
перспективі може стати основною проблемою у формуванні сталого економічного
розвитку.
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БІОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЯК ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО
СЕРЕДОВИЩА ПОПУЛЯЦІЇ СВИНІ ДИКОЇ
Мисливство як галузь народного господарства до цього часу не набуло
відповідного статусу, хоч з давніх-давен було тою чи іншою мірою заняттям багатьох
людей. І сьогодні значна частина громадян України захоплюється полюванням, яке для
цих людей є спілкуванням з природою, активним відпочинком, естетичною насолодою.
Людина своєю діяльністю може впливати на життєдіяльність тваринного світу та
місце його проживання. Впроваджуючи наукові дослідження та передовий досвід в
практику ведення мисливського господарства можна досягти добрих результатів по
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підвищенню продуктивності угідь, доводячи щільності тварин в угіддях до
максимального.
Така тварина, як кабан, може приносити як користь, так і шкоду лісовому та
сільському господарствам. Але ми можемо цілеспрямовано направити діяльність
тварин на користь господарства, проводячи розумну політику. Завдяки екологічній
пластичності, багатоплідності і всеїдності кабан – дуже цінний і перспективний
мисливський вид. При правильній орієнтації на кабана мисливське господарство може
дуже швидко стати рентабельним.
Метою наших досліджень було проведення аналізу біотехнічних заходів для
свині дикої в умовах лісомисливських господарств Харківської області, що є актуальним
питанням не тільки для регіону, але і для подібних за природно-кліматичними умовами
регіонів України.
Однієї з важливих особливостей регіону, що відіграє важливу роль у формуванні
сучасної просторової структури популяцій багатьох мисливських тварин, є значне
поширення деревно-чагарникових насаджень. Мисливські угiддя Харківського регіону
мають досить велику площу лісів. В залежності від теоретичних підходів, лісівники
виділяють різну кількість територій, які дуже відрізняються лісорослинними умовами,
складом рослинних угрупувань та типами лісу.
Найбільшу питому вагу в мисливських угіддях Харківської області займають
відкриті мисливські угіддя - 79,2% загальної площі, лісові масиви – 17,8%, у т.ч.
мішаний ліс – 4,7%, листяний – 6,9%, шпильковий – 6,2%. Вони створюють позитивний
вплив на процеси збереження та відтворення ресурсів мисливських тварин.
Угiддя Харківського регіону придатнi для створення значного поголiв`я кабана,
так як основна їх частина вiдповiдає основним бiологiчним потребам цього виду
За таких умов, процеси відтворення мають високу ефективність. Хоча при
створенні високої щільності і у кліматично несприятливі роки рівень смертності для
поросят може набувати великих розмірів. Типовими стають відселення і міграція
підсвинків, яка має два піки – після народження поросят і з початком полювання, яке
створює значний психологічний тиск на всі види великих ссавців.
Динаміка чисельності кабана, як і інших мисливських тварин визначаються
системою наступних факторів: кількістю існуючого звіра, інтенсивністю його
розмноження,
розміром
смертності,
характером
міграції
та
рівнем
мисливськогосподарської експлуатації ресурсів.
Кабан - важливий мисливсько-промисловий звір. Поголів’я дикої свині в умовах
мисливських угідь Харківської області за період аналізу з 2006 по 2014 рік залишилася
на одному рівні (рис. 1).
Слід відмітити, що існує суттєва мінливість у розвитку даної ознаки – починаючи
з 2006 року поголів’я дикої свині збільшується і у 2009 році його чисельність склала
2930 голів, що на 21,9% у порівнянні з 2006 роком. Після значного зменшення поголів’я
у 2011 році (на 33,0%) у 2012 розі знову зростає до 3022 голів. Після зменшення
поголів’я у 2014 році на 794 голови (на 28,0%) відбувся значний ріст чисельності у 2015
році – на 2303 голови або на 112,6%.
Полювання на кабанів на Україні, у т.ч. і в умовах Харківського регіону,
дозволяється по ліцензіях з третьої декади вересня до кінця грудня.
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Рис. 1. Динаміка чисельності дикої свині, гол.
Якщо облавне полювання проводиться взимку, то заздалегідь вистежується
місце залягання кабанів, а потім плануються загони. При облавному полюванні слід
враховувати напрям вітру. Кабани лежать міцніше за інших звірів. Але підняті, і тим
більше після першого пострілу, мчаться напролом через будь-які чагарники, неначе
вони біжать по чистому полю.
На території мисливських угідь регіону кількість ліцензій на добування кабана
змінюється по рокам (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка кількості добутих кабанів, тис. гол.
Дані малюнку вказують на те, що добування кабанів практично пропорційно його
чисельності - при зменшенні кількості кабана в угіддях зменшується і ліцензійна
кількість тварин для добування.
Біотехнічні заходи мають багатопланове значення: збільшення кормових
ресурсів за рахунок натуральних лісових кормів чи сільськогосподарських культур;
запобігання або різке зниження смертності через відсутність або неможливість добути
корм у важкий багатосніжний період; поліпшення умов виведення молодняку;
забезпечення його виживання; управління у можливих межах територіальним
розподілом тварин і зниження їх шкоди лісовому чи сільському господарствам;
проведення селекційного відбору.
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Біотехнія є одним з найважливіших напрямків мисливської науки,
відповідальним за підвищення продуктивності мисливських угідь, їй належить провідна
роль у процесі переходу мисливського господарства від простого збору урожаю до
виробництва продукції.
Практика зарубіжних країн та передових мисливських господарств України
переконує, що піклування про мисливську фауну має важливе значення. Неповноцінне
харчування тварин негативно впливає на їх статеву активність, знижує плодючість.
Там, де мисливці повсякденно дбають про тварин (створюють кормові поля, ремізи,
підгодовують, оберігають від браконьєрів, знищують хижаків), чисельність мисливських
видів висока, звірі себе почувають чудово.
У виграші всі: є на що полювати і утримується здорове багаточисельне поголів’я
мисливських видів, які не завдають відчутної шкоди ні лісовому, ні сільському
господарствам.
Залежно від способу добування їжі, різні види мають свої особливості, а їх
річний цикл тісно пов’язаний з наявністю кормів. У процесі еволюції тварини
пристосувалися до несприятливих умов. Для багатьох видів характерні далекі
переміщення, міграції по території. З холодніших місць вони переходять чи перелітають
у тепліші, де можуть добувати собі корм.
Деякі види заготовляють собі корм на зиму, а деякі залягають на зимову сплячку.
В мисливських господарствах чи на територіях закріплених угідь важливо визначити
основні мисливські види, на яких тримається господарство, і здійснювати в повному
обсязі біотехнічні заходи для поліпшення життя в усі сезони.
Оскільки корм – основа життя і забезпечує нормальний цикл проходження усіх
біологічних процесів у тварин, то штучне збільшення кормових ресурсів позитивно
впливає на їх збереження, реалізацію потенційної відтворювальної здатності.
Здійснюючи ті чи інші біотехнічні заходи, ми маємо бути впевнені, що вони повною
мірою забезпечуватимуть нормальний цикл життя мисливських видів на відповідній
території і не змінюватимуть на ній структур екосистем.
У природних біоценозах, де антропогенний вплив відсутній, діє суто природний
відбір, коли кожний з видів тваринного світу знаходить свою нішу. В біоценозах
природного чи штучного походження, де антропогенний вплив значний, біотехнічні
заходи слід проводити диференційовано, з урахуванням зональності території і
розміщення мисливських видів на ній у різні пори року.
Визначити біотехнічні заходи на тій чи іншій території – справа спеціалістів
мисливського господарства. Знати, які біотехнічні заходи і як проводити – обов’язок
кожного мисливця. Підгодівля диких тварин відіграє важливу роль у підтриманні
доцільного рівня чисельності їх поголів’я, служить вагомим чинником попередження чи
зменшення пошкоджень лісового і сільського господарства.
У практиці мисливського господарства поширення знайшли годівниці, солонці,
деякі інші біотехнічні споруди.
При веденні мисливського господарства основна увага повинна бути
направлена на формування здорового, високопродуктивного маточного поголів`я
шляхом регулювання вікової та статевої структури популяції та вилученням особин з
повним відхиленням від норми.
Селекційне та вибіркове діагностичне видалення мисливських тварин для
ветеринарно-санітарної експертизи проводиться незалежно від строків мисливського
сезону працівниками, уповноваженими здійснювати охорону мисливських угідь за
дозволом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої вклади у галузі
мисливського господарства та полювання, а в межах територій та об’єктів природнозаповідного фонду – за дозволом місцевого органу спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного
середовища за письмовою заявою користувача мисливських угідь.
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Видалення мисливських тварин у встановлених ветеринарною службою
осередках сказу та інших небезпечних захворювань здійснюється відповідно до
законодавства про ветеринарну медицину.
Селекційне та вибіркове діагностичне видалення мисливських тварин для
ветеринарно-санітарної експертизи здійснюються відповідно до ліміту добування.
Тварини добуті протягом мисливського сезону вважаються добутими в межах
ліміту цього мисливського сезону, а тварини, добуті в міжсезоння - в межах ліміту
наступного мисливського сезону.
Селекційне видалення розглядається в першу чергу як важливий господарський
захід по веденню мисливського господарства на науковій основі.
При проведенні селекційного видалення вилучаються хворі, поранені тварини,
старі та з ознаками деградації дворічний недорозвинутий молодняк, пізній приплід
поточного року тварин з нехарактерним для виду забарвленням.
Всяке видалення залежно від його термінів і способів вилучає певну групу
тварин, тому, користуючись різними термінами і способами полювання, можна
направлено впливати на популяцію тварин. Якщо чисельність тварин наближається до
верхньої межі, видаляють самок і молодняк. Це дозволяє скоротити збільшення
поголів'я, забезпечити конкуренцію між самцями і забезпечити відтворення від
сильніших, найбільш цінніших з них. При низькій чисельності, навпаки, бережуть самок.
Селекційне видалення проводить переважно персонал мисливських господарств
і найбільш досвідчені мисливці під керівництвом фахівців. Найчастіше це робиться при
полюванні і спостереженнях з веж на підгодівлі, рідше – на облавах.
Серед кабанів мають бути поставлені поза законом і підлягають безумовному
вибраковуванню: звірі нестандартного (строкатого, чорного) забарвлення; хворі і
виснажені кабани (обвислість заду, згорбленість, низька вгодованість, скуйовджена
шерсть, постійний кашель); самки з пізніми (червень, липень) виводками, у тому числі і
поросята; холості (ялові) самки; поросята, що зберігають в серпні сліди смугастості,
особливо з ознаками ослабленої конституції; сьогорічки, вага яких на початок зими не
досягла 20-25 кг; дуже крупні старі сікачі-одинаки (масою понад 200 кг).
Таким чином, біотехнічні заходи сприяють стабілізації екологічного середовища
популяції свині дикої та її чисельності.
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ЕКОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩА ОЛЕНЯ ШЛЯХЕТНОГО ЯК ФАКТОР
СТАБІЛЬНОСТІ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ
Проблеми ведення мисливського господарства, перспективи його розвитку як
галузі економіки неодноразово обговорювались. У багатьох країнах Європи і світу
мисливськогосподарська діяльність престижна і прибуткова, а чисельність мисливських
тварин стабільна. В Україні високою ефективністю мисливське господарство не
відзначається, а в ряді випадків його стан можна кваліфікувати як кризовий [1, 2].
Завданням мисливського господарства є максимальне використання продуктивних
можливостей мисливських угідь. Реалізується це завдання через забезпечення
оптимальної чисельності популяцій мисливських звірів і птахів, формування і утримання у
зрівноваженому з середовищем існування стані високопродуктивного поголів'я дичини.
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При цьому здійснюється постійний контроль за чисельністю тварин, за станом
мисливських угідь, за дотриманням правил полювання [3].
Проведення аналізу стану популяції оленя шляхетного та вивчення факторів, які
впливають на неї в умовах лісомисливських господарств Харківської області є
актуальним не тільки для Харківського регіону, але і для інших регіонів України.
Ліс є завжди пристановищем для життя багатьох видів звірів та птахів. Але
трапляються ділянки лісу, на яких часто можна зустріти сліди життя різної дичини,
почути влітку співи багатьох птахів. У той же час на інших можна відчувати пустку, нема
звуків живих істот, тільки шелест потривоженого вітром листя дерев.
Причини виникнення "ненормальних", на перший погляд, ситуацій наводить
екологія, яка розкриває і формулює закономірності, за якими функціонує жива природа,
визначає межі допустимого втручання людей у життя населення природи.
У лісі усі живі і неживі його складові частини взаємопов’язані і взаємозалежні. В
результаті прямих і зворотних зв’язків між ними виникає органічне явище цілісності екологічна система (екосистемою), якій характерна самоорганізація. В її територіальних
межах живі компоненти взаємно врівноважуються, а рівновага між компонентами
регулюється дією закону взаємозалежності, тобто будь-яке порушення рівноваги у
вигляді зміни якісних або кількісних значень одного із компонентів лісової екосистеми
відразу веде до певної зміни умов життя інших живих її компонентів, що залежать від
нього.
Харківська область розташована на північному сході України. На півночі і
північному сході вона межує з Бєлгородською областю Росії, на сході – з Луганською,
на південному сході – з Донецькою, на південному заході – з Дніпропетровською, на
заході і північному заході – з Полтавською та Сумською областями України
Площа – 31418 км2 (5,21% від території України). За площею область займає
четверте місце на Україні – після Одеської, Чернігівської та Дніпропетровської
областей. Протяжність: з півночі на південь – 210 км, зі сходу на захід – 220 км.
На даний час є наступний розподіл за групами типів мисливських угідь: лісові угіддя –
486988 га або 17,8%; польові угіддя – 2108620 га або 76,9%; водно-болотяні угіддя –
122792 га або 4,5%, інші землі складають 19450 га або 0,7%. Слід відмітити, що лісові угіддя
УТМР складають 5,5% загальної площі мисливських угідь, а лісові угіддя лісомисливських
господарств різної форми власності – 32,3%.
Придатна площа з мисливських угідь для кожного з основних видів мисливських
тварин не може бути однаковою для всіх. Бонітуванню слід піддавати тільки площі тих
мисливських угідь, що є стаціями для того чи іншого виду мисливських тварин.
Із загальної площі мисливських угідь УТМР хвойний ліс складає тільки 1,9%,
листяний та змішаний ліс – 3,6%, тобто тільки 5,5% загальної площі є придатні для
проживання оленя. В умовах ЛМГ різної форми власності кращими для проживання
оленя є 32,3% загальної кількості, тобто кращі мисливські угіддя області віддано у
приватне користування, а віддані у користування ХОО УТМР є набагато гіршими.
На території Харківської області мешкають такі види мисливської фауни: олень,
козуля, кабан, заєць, борсук, білка, куниця, лисиця, фазан, сіра куріпка, вальдшнеп,
голуб тощо.
Найбільш цінним трофеєм за всіх часів вважався олень благородний (лісовий,
шляхетний). Якщо на початку 21 століття він був характерним мисливським трофеєм в
мисливських угіддях ХОО УТМР, ХУЛМГ, ХТВМР та ХОО ФСТ "Динамо", то на даний
час – тільки в мисливських угіддях лісомисливських господарств різної форми власності
(рис. 1).
Значне збільшення кількості оленя шляхетного (в 2011 році – в 4,5 рази!) в
лісомисливських господарствах різної форми власності та значне зменшення його
чисельності в державних підприємствах Харківського управління лісомисливських
господарств (в 2011 році – в 7,8 разів) відбулося за рахунок перепрофілювання форми
власності господарств та передачі в оренду кращих за якістю стацій оленя шляхетного
з наступним формуванням різних господарських утворень.
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Рис. 1. Динаміка чисельності оленя шляхетного, гол.
Продуктивність мисливських угідь є основою в системі нормативів, які
регламентують кількісний і якісний стан і використання мисливських ресурсів.
Продуктивність характеризує існуюче співвідношення між природно-ресурсним
потенціалом мисливських угідь і показниками мисливськогосподарської діяльності.
Динаміка продуктивності включає, окрім природної мінливості, дані про можливі
рівні
зміни
ресурсної
оцінки
території
в
результаті
антропогенної
(мисливськогосподарської ) діяльності.
Використання нормативів продуктивності мисливських угідь дозволяє на їх
основі розробляти багатоваріантні заходи, необхідні для досягнення оптимального
стану мисливських ресурсів, оптимальної щільності населення диких тварин на
одиницю площі, а також здійснювати регламентацію здобичі мисливських тварин,
визначати норми "пресу полювання" на популяції.
У системі нормативних показників одним з найважливіших є біологічна
продуктивність мисливських угідь – натуральна (кількісна) або вартісна (у гривнях)
оцінка передпромислової чисельності мисливських ресурсів.
Економічною
(господарською)
інтерпретацією
показника
біологічної
продуктивності є господарсько-можлива продуктивність мисливських угідь, що показує
об'єм господарського вилучення ресурсів в процесі їх експлуатації з урахуванням вимог
відтворення популяцій мисливських видів тварин. Ґрунтуючись на передпромисловій
чисельності популяції, визначають їх промисловий запас по науково обґрунтованих
нормативах господарського вилучення. Вартісна або натуральна оцінка промислового
запасу з розрахунку на одиницю площі означає господарсько-можливу продуктивність
мисливських угідь, тобто максимальний рівень їх господарського використання,
вилучення господарського приросту популяції.
Фактична
продуктивність
мисливських
угідь
означає
вихід
усієї
мисливськогосподарської продукції на одиницю площі, причому фактична здобич при
цьому оцінюється по двох напрямах використання (реалізації) отримуваної продукції: за
оцінкою об'єму державних заготівель, по "осіданню" в особистому споживанні
населення. Досить достовірні показники рівня "осідання" мисливськогосподарської
продукції можуть бути отримані лише в результаті комплексу соціологічних методів.
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Результати вилучення оленя благородного з природної популяції мисливцями в
лісомисливських та інших господарствах різної форми власності наведено на рис. 2.

Рис. 2. Динаміка кількості добутих тварин, гол.
Не зважаючи на те, що чисельність оленя благородного за вказаний період
збільшилася на 272 голови, кількість добутих тварин залишилася на рівні 4-5 голів. Це
вказує на те, що основна маса оленя добута незаконно. При тому, що фактична
чисельність оленя у 8,8 разів менше оптимальної ємності мисливських угідь.
Економічні умови можуть сприяти чи заважати підвищенню продуктивності угідь,
створенню необхідної інфраструктури та розвитку мисливського господарства взагалі.
Економічні показники господарства складаються із наступних надходжень:
платня за картки на право здобування мисливських птахів та звірів; платня за ліцензії
на різні види мисливських тварин; платня за мисливські сервісні послуги.
Загальні витрати включають: витрати на відтворення ресурсів мисливських
тварин; заробітну платню працівників господарства; амортизаційні відрахування;
cплату податків; витрати на утримання господарства.
Звичайно у залежності від розміру надходжень та потреб господарства вони
можуть змінюватися.
Ефективним і мотивованим є таке виробництво, коли товаровиробниками
виступають повні власники майна, засобів виробництва, одержаної продукції і доходу,
включаючи користування, володіння і розпорядження ними.
Завершальним етапом господарської діяльності підприємства є розподіл
отриманої продукції, реалізація її за різноманітними каналами, отримання грошової
виручки, яка б відшкодувала вартість реалізованої продукції і надала змогу розширити
відтворення.
Одна з головних умов ефективного господарювання полягає в тому, що
виробництво завжди повинно бути економічно доцільним і вигідним, досягнуто не будьякою ціною і не за рахунок значної перевитрати матеріальних ресурсів.
Основні надходження коштів здійснюються за рахунок реалізації ліцензій,
продукції полювання, надання послуг мисливцям тощо.
За період аналізу економічний стан господарства області знаходився в
критичному стані – якщо в 2011 році рівень рентабельності склав мінус 80,1%, в 2014
році збитки дещо зменшилися (рівень рентабельності склав мінус 54,7%), то в 2015
році збитки від ведення мисливського господарства зросли, а рівень рентабельності
знову зменшився до мінус 70,2%. Це може вказувати на те, що не мисливські угіддя не
винні у такому стані речей, а керівники з командами фахівців - не можуть управляти
економічною ситуацією в господарствах.
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ACCOUNTING OF ECOLOGICAL TAX IN UKRAINE
Financing of environmental measures from the state budget is carried out at the
expense of revenues from the payment of environmental tax.
Therefore, proper accounting and professional management of environmental
payments is important both at the enterprise level and at the state level.
This tax is a source of funding for activities aimed at protecting the environment,
rational use of natural resources, raising the level of environmental safety of human life.
Such measures are extremely important for the country. Institutionalization requires respect
for the norms of all spheres of public life [1]. The increase in revenues from environmental
tax was due to the established partnership between the tax service and business, as well as
the integrity of taxpayers, which confirm the increase in its level of environmental
consciousness.
The payment and accrual of the environmental tax in Ukraine is regulated by the Tax
Code of Ukraine.
According to this document, environmental tax payers in Ukraine are economic
entities whose activities are carried out on the territory of Ukraine: emissions of pollutants
into the air by stationary sources of pollution; emission of pollutants into the atmosphere by
mobile sources of pollution in the case of their use of fuel, discharges of pollutants directly
into water objects; the placement of waste, the formation of radioactive waste, the temporary
storage of radioactive waste by their producers exceeds the established terms of the license
of the period, the import, manufacture, purchase of vehicles and bodies to them, which are
subsequently disposed of.
The object and base of taxation are the volumes and types of pollutants emitted into
the atmosphere by stationary sources; volumes and types of pollutants discharged directly
into water bodies; volumes and types of fuel, including those produced from tolling raw
materials sold or imported into the customs territory of Ukraine by tax agents.
The object and base of taxation of the tax for utilization of decommissioned vehicles
are: a vehicle imported into the customs territory of Ukraine in the customs import regime; a
vehicle manufactured (manufactured) in Ukraine for sale on the domestic market of Ukraine.
The rates of the tax on emissions into the air of pollutants by stationary and mobile sources
of pollution are specified in UAH per 1 ton of pollutants. The rates of tax for discharges of
pollutants into water objects are set in UAH for 1 ton of discharged into water objects of
pollutants. The rates of tax for the placement of waste in specially designated places or
objects are set in UAH per unit of waste (equipment and devices containing mercury,
fluorescent lamps).
The rates of utilization tax for decommissioned vehicles are set as fixed by the codes
of commodity positions. The rates of the tax on the generation of radioactive waste (including
already accumulated) by electricity producers - operating organizations of nuclear
installations (nuclear power plants), including those already accumulated, is 0.0074 hryvnias
per 1 kWh of electrical energy.
Tax amounts are calculated for tax (reporting) quarter by taxpayersIf, during the
conduct of economic activity, the taxpayer carries out various types of pollution of the
environment and / or contamination by various kinds of pollutants, such a taxpayer is
required to determine the amount of tax separately for each type of pollution and / or for each
type of pollutant.
The base tax period is equal to the calendar quarter.
Taxpayers make tax returns in the prescribed form, submit them within 40 calendar
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days following the last calendar day of the tax quarter to the controlling bodies and pay tax
within 10 calendar days following the last day of the deadline for submission of the tax return.
Zaporizhzhya is one of the cities of Ukraine, which is one of the five leaders in
environmental pollution. Cleaning plants, filters installed at enterprises, absorb harmful
emissions. But this is not enough. Significant influence on environmental pollutants is
adequate to the emissions of budget revenues in the form of environmental taxes: the
greater the pollution - the greater the payment of taxes.
Today in Zaporizhzhya region 2646 taxpayers are registered. Due to the location of a
large number of industrial sites, the region has a significant degree of environmental
pollution. Therefore, from the revenues of the environmental tax in the region depends on the
implementation of state programs for the conservation and development of the eco-fund, etc.
The tax service is constantly expanding the range of taxpayers, primarily through a thorough
analysis of information received from other authorities.
Today in Zaporizhzhya region 2646 taxpayers are registered. Due to the location of a
large number of industrial sites, the region has a significant degree of environmental
pollution. Therefore, from the revenues of the environmental tax in the region depends on the
implementation of state programs for the conservation and development of the eco-fund, etc.
The tax service is constantly expanding the range of taxpayers, primarily through a thorough
analysis of information received from other authorities.
Zaporizhzhya business sent UAH 153 million to improve the environment.
environmental tax in 2013. It is 90% more than in 2012. Of the total amount of 53%, they are
directed to the special fund of the State Budget and 47% to the special fund of local budgets.
33% of the special fund of the State Budget is aimed at the improvement of the
environment - the environmental modernization of enterprises.
It is these funds that are paid to the budget by environmental tax payers that pollute
the atmosphere, the hydrosphere, or place waste in specially designated places foreseen in
Art. 240 of the Tax Code of Ukraine are quite tangible for the restoration of the environment.
Thus, accounting and management of environmental payments becomes the basis
for financing the necessary measures to improve the environmental environment of both the
country and the region.
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Кот Тетяна
директор Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Мелітопольської
міської ради Запорізької області

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСТІ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ М. МЕЛІТОПОЛЯ
ЦЕНТУМ – це сучасний позашкільний профільний заклад,
основним напрямком діяльності якого є еколого – натуралістичний.
ЦЕНТУМ – координатор та організатор в місті еколого-натуралістичної
діяльності. У закладі працює 19 педагогів, 63 гуртки, які відвідують 969
вихованців дошкільного, молодшого, середнього та старшого шкільного
віку.
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ЦЕНТУМ – активний учасник та переможець міських, обласних, всеукраїнських
виставок, акцій та конкурсів еколого-натуралістичного напрямку. З 2013 по 2018 роки
вихованці Центру та керівники гуртків отримали: 55 грамот Національного еколого –
натуралістичного Центру Міністерства освіти і науки України, 113 грамот Запорізької
обласної державної адміністрації; 18 грамот Запорізького обласного Центру еколого –
натуралістичної творчості учнівської молоді; 49 грамот управління освіти
Мелітопольської міської ради.
Мелітополь протягом останніх трьох років посідає І місце з еколого –
натуралістичної діяльності серед міст Запорізької області.
Екскурсійна діяльність
На території закладу створена навчальна екологічна стежина "Куточок рідної
землі", куточок живої природи, орнітологічна колекція, виставкова зала рослин, куточок
хліба, навчально – дослідна земельна ділянка щорічно дозволяє педагогам Центру
охоплювати до 1500 дітей закладів освіти, студентів вищих навчальних закладів
екскурсіями.
Практична природоохоронна діяльність
Вихованці ЦЕНТУМ доглядають а колекцією рослин екостежини та збільшують її
видове різноманіття. Дієвою є допомога вихованців в облаштуванні ділянок берегової
зони річки Молочної, струмка Піщанського. Турбота про птахів залишається
пріоритетним напрямом діяльності юннатів: підгодівля взимку, виготовлення та
розміщення шпаківень і синичників. Збирання насіння деревних рослин вихованцями
та школярами міста допомагає працівникам лісництва збільшити зелені насадження.
Семінари для керівників гуртків, вчителів біології, екології та заступників
директорів закладів середньої освіти міста
Проводяться кожного року педколективом ЦЕНТУМ за участю представників
наукових установ, відділу екології та благоустрою, громадських об’єднань міста.
Тематика семінарів визначається з урахуванням побажань їх учасників і направлена на
вдосконалення еколого-натуралістичної освіти в місті. Семінари-тренінги для вчителів
та учасників міських заходів надають практичну допомогу і покращують результати
співпраці в організації та проведенні заходів, акцій, конкурсів.
Пропаганда екологічних знань
Дітьми-учасниками агіттеатру "Еко-глаз" висвітлюються проблеми регіону,
популяризуються екологічні знання, проводяться майстер-класи, тематичні
пізнавально-розважальні програми та розповсюдження буклетів і листівок. Агіттеатр є
неодноразовим переможцем обласних форумів.
Екологічний природоохоронний Марафон
Марафон започатковано 02.02.2012. Триває з лютого по червень та включає:
семінари-тренінги, науково-практичні конференції, конкурси, акції, практичні
природоохоронні справи до дат екологічного календаря (День Довкілля, День Землі,
Час Землі) ігри, вікторини, трудові толоки, екскурсії, зльоти, експедиції…Щорічно
учасниками Марафону стають учні закладів освіти, студенти вищих навчальних
закладів міста.
Еколого-краєзнавчий зліт та еколого-біологічна гра "Біолог-практик"
Заходи проводяться щорічно з 1997 року у жовтні та квітні на території Центру
для дітей всіх закладів освіти віком від 13 до 16 років. Це традиційні командні змагання
за маршрутом, де на учасників чекають різноманітні за формою, структурою та
складністю завдання з визначення рослин і тварин регіону, подолання перешкод,
розв’язання ребусів, кросвордів, екологічних ситуативних задач.
Міський екологічний конкурс "Вартові Довкілля"
Конкурс проводиться з 2014 року, його учасниками є учні 2-4-х класів всіх
закладів освіти. Класні колективи початкової ланки виконують завдання Феї Екології:
спостерігають за птахами та тваринами, вирощують квіти та корисні для людини
рослини, беруть участь у акціях зі збирання насіння дерев, урожаю овочів, годують
43

птахів взимку, збирають вторинну сировину, прибирають та прикрашають квітами
пришкільні подвір’я. разом з батьками виготовляють роботи з природного матеріалу та
шукають цікаву інформацію про представників флори і фауни Запорізької області.
Конкурс стартує у жовтні і триває по квітень протягом навчального року. Підсумки участі
класних колективів, нагородження переможців екоконкурсу відбувається під час
великого міського свята. Щороку участь у конкурсі беруть від 700 до 1000 дітей.
Міське свято "Країна Юннатія вшановує найкращих"
Проводиться з 2016 року у травні, наприкінці навчального року. Це урочисте
підбиття підсумків участі вихованців ЦЕНТУМ, учнів та команд закладів освіти міста в
екологічних акціях, конкурсах, проектах та кампаніях, міських заходах протягом
навчального року. Це нагородження пам’ятними медалями та кубками переможців
міського рівня, відзначення кращих педагогів екоосвіти.
Виставка декоративних птахів та тварин
Проводиться Центром з 1996 року. Двічі на рік виставка збирає не тільки
вихованців Центру, а і студентів, школярів, мешканців і гостей міста, охочих
доторкнутися до живої природи, побачити та дізнатися більше про різні види та породи
декоративних та свійських птахів (голубів, папуг, куриних, фазанів, павичів), мешканців
куточку живої природи ЦЕНТУМ (гризунів, рептилій)
Екологічний конкурс "Кращий екскурсовод екологічної стежини"
Це науково-пізнавальний конкурс – змагання, організований на території
Екоцентру, де розташована навчальна екологічна стежина "Куточок рідної Землі". За
умовами конкурсу, команди – учасниці всіх закладів освіти складають опис об’єкту
досліджень і стають не тільки авторами, а і екскурсоводами, вісниками інформації для
відвідувачів створеної на території ЦЕНТУМ екостежини.
Еколого-біологічні пізнавальні ігри "Ерудит" і "Пізнайка"
Пізнавальні ігри традиційно проводяться для вихованців Центру молодшого,
середнього та старшого шкільного віку. Під час проведення ігор вихованці виявляють та
мають згоду перевірити власні знання у галузі екології, біології, географії та
природознавства, знаходячи відповіді на запропоновані питання. Команди-переможниці
нагороджуються перехідним кубком "Краща команда знавець природи".
Науково-практична конференція "Першоцвіти"
Проводиться у грудні кожного року, починаючи з 1996 року. Вихованці ЦЕНТУМ
презентують результати проведеної науково-дослідницької роботи за напрямами:
екологія, світ рослин, світ тварин, здоров’я людини. Кращі роботи надсилаються на
обласний та Всеукраїнський конкурс "Юний дослідник".
Міські екологічні свята та тематичні програми
З 2003 року в місті започатковано проведення екологічних свят та тематичних
програм для молодших вихованців та школярів міста. Творча група педагогів Центру
виступила авторами сценаріїв, екологічних ігор, казок, масовок. В цікавій, ігровій формі
молодшим школярам розкриваються пори року, закріпляються знання про рослини і
тварини, правила поведінки в природі. Під час свята діти разом роблять добру справу
на покращення довкілля. Щорічно такі заходи відвідують до 2000 дітей.
Профільний табір "Юннат" з денним перебуванням
Щороку в червні педколектив ЦЕНТУМ організовує роботу табору для 75
вихованців молодшого шкільного віку. В системі роботи табору заняття в гуртках,
відвідування музеїв, цікавих природних об’єктів міста, догляд за рослинами екостежини
та тваринами куточку живої природи Центру. Екологічні свята, конкурси, квести,
спортивні та оздоровчі заходи роблять виховне середовище табору насиченим
та
різноманітним. але найголовніше - це спілкування з друзями, гарний настрій, міцне
здоров’я та відпочинок на мальовничій території Центру.
Еколого-краєзнавчий наметовий табір "Простір"
Проводиться Центром з 1997 року. Це наукова та природоохоронна діяльність,
оздоровлення і відпочинок на узбережжі Азовського моря. Протягом 14 днів в червні
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щороку 45 кращих юних екологів міста проводять моніторингові спостереження
території Північного Приазов’я. Вивчення представників флори і фауни екосистем
Молочного лиману, Азовського моря, берегових кіс Степанівської та Пересип, набуття
навичок перебування в природі та долікарської допомоги проходить крізь систему
тренінгів та екскурсій. Гра-випробування "Робінзонада" допомагає дітям показати
отримані знання, а розважальні та спортивні заходи зробити час, проведений у таборі –
незабутнім. У 2016 році табір "Простір" увійшов у Всеукраїнську мережу експедиційних
таборів "Екологос".
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ОРНІТОКОМПЛЕКСИ КАР’ЄРІВ У ПІВНІЧНОМУ ПРИАЗОВЇ: СТРУКТУРА,
ДИНАМІКА, ВИКОРИСТАННЯ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ТУРІЗМІ Й ОХОРОНА
Авіфауна кар’єрів у цілому бідна, але представлена спеціалізованими
гніздуючими видами-норниками, які є важливою складовою частиною регіональної
фауни, підвищують рівень біорізноманіття, надають йому унікальність і своєрідність. З
іншого боку, саме ці види підкреслюють і підтримують специфіку даного типу біотопів.
Авіфауна півдня України включає понад 330 видів птахів, що становить 80% видів
птахів відомих в Україні. Різноманітність авіфауни визначається і залежить від умов
проживання і господарської діяльності людини, різноманітності біотопів та їх
мозаїчності. Внаслідок господарської діяльності протягом останніх 150-200 років
природні ландшафти півдня України значно перетворені, їм на зміну прийшли
антропогенні ландшафти зі збідненим видовим складом птахів.
Важливим елементом сучасних ландшафтів півдня України є невеликі за
площею природні обриви по берегах річок, лиманів і морів, а також кар'єри з видобутку
глини, піску та інших корисних копалин. Висота обривів в них складає 1-30 м, довжина
кожного - від 3 до 1000 м і більше, площа - від декількох десятків до десятків тисяч кв.
метрів. Значно варіює також кут нахилу обривів, характер і ступінь заростання схилів і
вершини, характер ландшафтів, включаючи близькість відкритої води (прісної або
солоної).
Основними формами рельєфу Причорноморської низовини є берегові кручі –
дієві берегові кліфи, створені діяльністю моря, зсуви балок та ярів. Хоча дослідна
територія характеризується близькими природо-кліматичними умовами, однак з заходу
на схід спостерігається їх незначна зміна, що веде до зниження густоти ярово-балочної
мережі, а звідси і місць не приручених до антропогенних ландшафтів становиться
менше як і місць придатних для розташування нір птахів. По всій береговій лінії району
спостерігається активна абразія та її постійне знищення зі сторони суші. Майже вся
територія району господарсько освоєна, так як дослідницькі райони вже давно
використовуються для добування будівельних матеріалів (піску, глини). Та кількість
кар’єрів де розробляються ці матеріали із року в рік збільшується [1,3]. Вивчення птахів
обривів проводилось нами в 1999-2018 рр. на території Північного Приазов'я.
Проводилися одно-або багаторазові за сезон обліки птахів, що гніздяться, та обліки в
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кар'єрах протягом року, квартування та фотозйомка колоній птахів-норників, вивчалася
гніздова біологія, проводили кільцювання птахів. Також виявляли антропогенні фактори
на досліджених територіях візуально шляхом врахування слідів діяльності людини.
Відзначали також поведінкові реакції птахів на ці дії.
Птахів кар’єрів об'єднує їх потреба в норах для успішного розмноження.
Оскільки кількість місць для будівництва нір і кількість вільних нір обмежено, то така
потреба являється лімітуючим екологічним фактором, що змушує взаємодію різних
видів птахів. У місцях спільного гніздування виникають різноманітні етологічні та
екологічні зв'язки, що призводять до утворення комплексів видів, що залежать один від
одного, зі складними внутрішньо-і міжвидовими взаємовідносинами [2].
Норники – спеціалізоване екологічне угруповання птахів, що виникли на базі
особливостей розмноження під впливом одного аналізуючого фактору. Гніздові
орнітокомплекси кар'єрів і обривів по берегах водойм включають як первинних, так і
вторинних птахів-норників. Ядро орнітокомплексів складають птахи першої групи, як
едифікатори виступають берегова ластівка і бджолоїдка. До первинних норників
відносяться: бджолоїдка Merops apiaster, сиворакша Coracias garrulus, рибалочка
Alcedo atthis, берегова ластівка Riparia riparia. Група вторинних норників: галагаз
Tadorna tadorna, огар T. ferruginea, одуд Upupa epops, звичайна боривітер Falco
tinnunculus, домовий сич Athene noctua, шпак Sturnus vulgaris, польовий горобець
Passer montanus, галка Corvus monedula, біла плиска Motacilla alba, звичайна кам'янка
Oenanthe oenanthe. Це становить близько 5% регіональної авіфауни. Також виділяють
наступні групи птахів-норників: облігатні та факультативні й активні та пасивні.
Облігатні, або справжні норники не можуть обходитися без нір, їх відсутність веде до
скорочення або повного зникнення популяціі. За володіння норами нерідко виникає
запекла внутрішньо-і міжвидова конкуренція. До облігатних норників відносяться
бджолоїдки, берегові ластівки, кам'янки та ін. Окрім птахів, для яких нора служить
необхідним елементом нормального розмноження, існують види з проміжним
характером гніздування. Вони поселяються то в норах, то поза них. Відсутність нір не
лімітує розмірів їх популяцій. Таких птахів називають факультативними норниками. В їх
число входять сиворакша, одуд, шпаки, горобці та багато інших. Найбільшою
адаптацією до поселення в норах є самостійне їх риття, тому види, здатні до цього,
належать до окремої групи – активних норників. У нашій фауні до них відносяться з
первинних норників бджолоїдки, а з вторинних – берегова ластівка. Птахів, не здатних
самостійно рити нори, називають пасивними норниками. До яких належать шпак,
домовий сич.
Багаторічний моніторинг гніздових орнітокомплексів ведеться в кар'єрах поблизу
с. Радивонівка, с. Ленінське Якимівського району та с. Терпіння Мелітопольського
району Запорізької області. Протягом 20 років у них зареєстровано зміни видового
складу птахів, що гніздяться в 2-3 рази і кількісного складу в 10-30 разів, що пов'язано з
кліматичними, погодними і кормовими умовами сезонів і діяльністю людини. У меншій
мірі впливає порушення консортивних зв'язків, так, скорочення чисельності видівдетермінантів (первинних норників) автоматично тягне за собою різке скорочення
чисельності або зникнення видів-консортменів (вторинних норників). Розміщення гнізд
різних видів птахів пов'язано насамперед з особливостями ґрунту, якому віддають
перевагу птахи, так, берегові ластівки вибирають піщані шари ґрунту, бджолоїдки глинисті шари. Нори розташовані одна коло одної у десять рядів. Від верхнього краю
кручі нори розташовані у 40-60 см від нижнього в 1,5-3,0 м.
Радіонівський кар’єр розташований у Якимівському районі в 0,5 км на південь від
селища Радивонівка, з південно-західної сторони він межує з Алтагірським лісом. Його
розміри складають 400500 метрів, глибина 3-5 метра. Стінки південної частини кар’єру
пологі, а інших ще обривисті. У зв’язку зі старінням кар’єру на його території з’явилися
окремі кущі маслини сріблястої (Elaeagnus argentea), глоду (Crataegus oxyacantha) та
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шовковиці (Morus nigra), що приваблює багатьох різноманітних птахів. Необхідно
відмітити, що поблизу кар’єру функціонує звалище сміття.
Крім птахів кар’єр приваблює до себе представників різних класів та видів
ссавців, рептилій та амфібій. У кар’єрі проживають 10 видів ссавців (лисиця, борсук,
заєць русак, єнотовидна собака, звичайна польовка, миша польова, ховрашок малий,
їжак білогрудий, деякі види кажанів), рептилії (степова гадюка, звичайний вуж, ящірка
прудка) і два види амфібії (жаба озерна, ропуха зелена). У Радіонівському кар’єрі
всього зареєстровано 25 видів птахів, в тому числі норників – 8 видів. Птахи-норники
Радіонівського кар’єру поділяються на первинних та вторинних. До первинних птахів
належить 3 види: бджолоїдка, ластівка берегова, сиворакша. До вторинних птахівнорників належать: шпак, одуд, галолаз, хатній горобець, польовий горобець, хатній
сич, кам’янка, галка та боревітер звичайний, які займають старі не зайняті береговими
ластівками та бджолоїдками нори (до 30-35%). Домінуючими видами у кар’єрі є ластівка
берегова та бджолоїдка, за останні роки їх чисельність скоротилася, що пов’язано з
антропогенним впливом, особливе місце належить фактору турбування птахів: гнізда
розорюються ту руйнуються підлітками, йде відстріл бджоловодами, перетворення
кар’єра в місце звалища сміття, а також в ньому випасають худобу, що і посилює
фактор турбування.
Кар’єри близ с. Терпіння Мелітопольського р-ну Безпосередньо в них
формуються унікальні орнітокомплекси із представників екологічної групи птахівнорніків, з яких сиворакша (щорічно гніздиться 7-15 пар) внесена до Червоної книги.
Щорічно в кар'єрах поблизу с. Терпіння формуються 5-10 колоній берегової ластівки
(до 500-1500 пар щорічно), бджолоїдки (до 100-250 пар), в їх старих норах гніздяться
шпаки, хатні та польові горобці, кам'янка звичайна та кам'янка лиса, боривітер
звичайний (2-3 пари), хатній сич (3-5 пар), одуд, біла плиска, а на схилах - посмітюха,
просянка, жулан.
У Радіонівському кар’єрі було в 2004 р. близько 1000 нір ластівок. Часто береговi
ластiвки злітаються в нори і сидять там парами. Але птахи не можуть гніздитися у
кар’єрах з пологими стінками. Такі стінки у Радіонівському кар’єрі складають 95%
периметру, тому у птахів дефіцит зручних місць. В наступні роки ситуація погіршилася,
чисельність птахів різко скоротилася. В останні роки прослідковується різке зниження
чисельності птахів-норників у Радіонівському кар’єрі, що пов’язано з посушливими
сезонами та висиханням сусідніх водоймищ, що призвело до погіршення кормової бази
берегової ластівки та бджолоїдки. Фонові види птахів-норників представлені на
рисунках. У Радіонівському кар’єрі всього зареєстровано 25 видів птахів, в тому числі
норників – 8 видів, в Троїцькому – 10 видів, що пов’язано з активною розробкою в ньому
піску та формуванням свіжих обривiв, а також наявність прісноводних водойм після
весняних дощів. В кар’єрі с. Троїцьке спостерігається різкий підйом чисельності у 20082009 рр., що пов’язано з активною розробкою нових кар’єрів, створенням зручних місць
для гніздування за рахунок формування нових вертикальних обривів та водойм на дні
глибоких кар’єрів. В останні роки (2009-2012) чисельність птахів-норників в цих кар’єрах
різко скоротилася, що пов’язано з дуже засушливими жаркими весняно-літніми
сезонами. Домінуючими видами у кар’єрі є ластівка берегова та бджолоїдка, за останні
роки їх чисельність скоротилася, що пов’язано з антропогенним впливом, особливе
місце належить фактору турбування птахів: гнізда розоряються та руйнуються
підлітками, йде відстріл бджоловодами, перетворення кар’єрiв в місця звалища сміття,
а також випас худоби, що посилює фактор турбування. Звалища сміття у кар’єрах
привертають як місця годівлі: багатьох птахів, синантропні види гризунів (пацюк сірий,
миша домова), бродячі та здичавілі домашні собаки. З появою у старому кар’єрі кущів
та дерев стає звичайним – лісовi види птахів (Додаток С). В зимовий час у кар’єрах в
заростях кущів та бур’янів реєструються до 8-15 видів птахів на годівлі та ночівлі та 3-5
видів ссавці. У цілому авіфауна обривів бідна, але представлена спеціалізованими
гніздуючими видами-норниками, які є важливою складовою частиною регіональної
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фауни, підвищують рівень біорізноманіття, надають йому унікальність та своєрідність. З
іншого боку, саме ці види підкреслюють і підтримують специфіку даного типу біотопів.
Нові кар’єри першою освоює берегова ластівка, вже в перші роки їх утворення.
На 2-5 роки з’являються бджолоїдки, потім сиворакши, горобці та шпаки, на 5-10 рік з
появою в кар’єрах кущів та дерев з’являються лісові види птахів. Загальне число видів,
що гніздяться, та їх чисельність прямо корелюється з віком кар’єрів, їх площею,
наявністю води, різноманіттям місць мешкання, а також зворотньо з близькістю до
населених пунктів. У місцях видобутку піску та глини постійно спостерігаються обвали
ділянок колоній берегової ластівки, що веде щорічно до загибелі тисячі гнізд. Ідуть
також процеси природного руйнування та заростання обривів, що негативно
позначаються на чисельності птахів, що гніздяться. Ведеться відстріл бджолоїдок
пасічниками, а також руйнування їх нір. По мірі "старіння" кар’єрів вони втрачають своє
значення для птахів-норників. У цілому авіфауна обривів бідна, але представлена
спеціалізованими гніздуючими видами-норниками, які є важливою складовою частиною
регіональної фауни, підвищують рівень біорізноманіття, надають йому унікальність і
своєрідність. З іншого боку, саме ці види підкреслюють і підтримують специфіку даного
типу біотопів.
У місцях видобутку піску та глини постійно спостерігаються обвали ділянок
колоній берегової ластівки, що веде щорічно до загибелі тисячі гнізд. Ідуть також
процеси природного руйнування і заростання обривів, що негативно позначається на
чисельності птахів, що гніздяться. З метою підтримання оптимальної чисельності та
покращення охорони птахів-норників слід передбачити в перспективі збереження і
підтримку в "робочому стані" найбільш значимих і важливих для птахів кар'єрів і
обривів, взяти їх під охорону, створивши на їх території заказники і пам'ятки природи.
Документація на створення заказника "Піщані кар'єри" знаходиться в стадії розробки,
основною проблемою є винесення меж, враховуючи складність рельєфу, та узгодження
землекористування та режиму охорони з тимчасовими власниками кар'єрів. Охорона
майбутнього заказника буде носити здебільшого сезонний характер, на період
розмноження птахів та цвітіння степової рослинності. Основними негативними
факторами є в даний час стихійне випалювання рослинності навесні або в другій
половині літа, незаконна вирубка полезахисних насаджень, бродячі собаки без прив'язі
у працівників охорони діючих кар'єрів. Випас великої рогатої худоби місцевим
населенням проводиться переважно в заплаві річки і лише епізодично в балках правого
берега, що не завдає помітної шкоди рослинності.
Самі по собі природні та штучні обриви мають неповторний, грандіозний вигляд,
надзвичайно пересічений рельєф і мозаїчність (глибина окремих кар'єрів досягає 30-50
м і більше) і заслуговують на увагу та охорону як дивовижні елементи ландшафтів, як
місце проживання рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин. З метою підтримання
оптимальної чисельності та покращення охорони слід передбачити в перспективі
збереження і підтримку в "робочому стані" найбільш значимих і важливих для птахів
кар'єрів і обривів, взяти їх під охорону, можливо створивши на їх території заказники і
пам'ятки природи. Самі по собі природні та штучні обриви мають неповторний,
грандіозний вигляд, надзвичайно пересічений рельєф і мозаїчність (глибина окремих
кар'єрів досягає 30-50 м і більше) і заслуговують на увагу та охорону як дивовижні
елементи ландшафтів, як місце проживання рідкісних і зникаючих видів рослин і
тварин.
Висновки
Структура колоній птахів-норників залежить від рівня чисельності кожного виду,
характеру гніздового субстрату (ґрунту) і недоступністю нір для хижаків та людей.
Чисельність гніздуючи норників визначається погодними умовами сезона, а успішність
гніздування – антропогенними факторами та також погодою. Серед птахів-норників
самим багаточисельним видом являється берегова ластівка. Вона відноситься до групи
первинних шорників, а в її колоніях гніздується від 8 до 20 видів інших птахів; багато
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чисельна також бджолоїдка. Із раритетних видів зустрічаються огар, сиворакша. Птахи
– норники потребують охорони своїх колоній. На період гніздування птахів у кар’єрі
потрібно заборонити добичу піску та будівельного матеріалу, в місті розташування та
поблизу них на відстані до 200-250 м. Необхідно також посилити охорону
Радіонівського кар’єру від діяльності сільських підлітків, для цього потрібно посилити
пояснювальну роботу у міській сільській школі. Потрібно також заборонити відстріл
бджолоїдок поблизу пасік, а дозволити лише їх відлякувати.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
НА МЕЛІТОПОЛЬЩИНІ
Туризм останніми роками стає важливою галуззю економіки багатьох регіонів
України. Саме з ним зв'язують економічне відродження, стабільність, вирішення соціальних
проблем. Проте відсутність достовірної широкомасштабної інформації, слабо розвиненої, не
відповідної європейським стандартам інфраструктури обмежує приток туристів як
українських, так і закордонних.
Екологічний туризм – це естетична насолода природними об'єктами, любов до
природи, але, з іншого боку, - це правильне раціональне поєднання інтересів охорони
природи з економічними і соціальними аспектами діяльності. Екологічний туризм в Україні
почав розвиватися з кінця 90-х років ХХ століття і був пов'язаний з екскурсійною
діяльністю в природо-охоронних територіях, в системі біосферних і природних заповідників.
Результатом з'явилася стратегія розвитку екологічного туризму на особливо охоронних
природних територіях. Екотуризм – це новий вид бізнесу для українських туристичних фірм.
В Україні була створена Українська асоціація екологічного туризму, до якої увійшли
туристичні компанії та агенції працюючі в туристичний галузі. Особливо даний напрямок
діяльності привернув увагу у зв'язку з оголошенням ЮНЕСКО 2002 року Міжнародним роком
екологічного туризму.
Згідно даним Міжнародного суспільства екотуризма (ТІЕS) на сьогодні виділяють
декілька напрямків в екотуризмі: науковий екотуризм (nature tourism) – подорожі в
природно-заповідні території, які мають високу естетичну, пізнавальну і наукову
цінність. Під час турів туристи беруть участь в дослідженні природи, проводять польові
спостереження. До цього виду туризму відносяться науково-дослідні експедиції, польові
практики студентів, екологічні табори. Наприклад, в багатьох країнах світу великою
популярністю користуються екотури, пов'язані із спостереженням за перельотними
птахами і підрахунками їх чисельності, з виявленням і вивченням стану популяцій
рідкісних видів рослин і тварин і т.п.; пригодницький екотуризм (adventure есоtourism)
об'єднує всі подорожі, пов'язані з активними способами пересування і відпочинку на
природі з використанням водного, пішохідного, гірського і інших видів туризму і
направлений на отримання нових вражень, емоцій, поліпшення фізичної форми
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туриста і досягнення спортивних результатів. Пригодницькі екотуризм часто називають
"важким екотуризмом" у зв'язку з тим, що прагнення туристів до пригод тут превалює
над мотивами охорони природи; агротуризм, або агроекотуризм (agroecoturism). Це
туризм в сільській місцевості, при якому туристи під час свого відпочинку ведуть
сільський спосіб життя на фермах і хуторах. У широкому вжитку використовуються
також синонімічні терміни стійкий, або сталий туризм (sustainable tourist) і "зелений"
туризм (green tourism). Вони мають на увазі туризм із застосуванням технологій, які
чинять мінімальну дію на навколишнє природне середовище.
Запорізька область відома своїми природними, історичними, біологічними,
географічними і археологічними об'єктами, рекреаційними ресурсами і значною
рекреаційною інфраструктурою: базами відпочинку, пансіонатами, санаторіями, дитячими
оздоровчими таборами, що могло б сприяти розвитку різних видів екотуристичної діяльності.
Фауна хребетних, характерна для степової зони Європи, включає: ссавців – 47 видів,
птахів – 330, рептилій – 7, амфібій – 5 видів. Її багатство і різноманітність пояснюються
сприятливими кліматичними умовами. Фауна півдня України в останні десятиліття
збагачена за рахунок акліматизованих і реакліматизованих видів (дикий кабан, лань,
муфлон, єнотовидна собака, білка, ондатра, фазан і ін.). Фауна безхребетних також
різноманітна і включає понад 10000 видів. На території області зустрічається багато
рідкісних видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України. З високою
господарською опануванням земель пов'язана незначна кількість природоохоронних
територій. До природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення
в Запорізької області включено 348 об’єктів загальною площею 53997 га, в т.ч. на
Мелітопольщині 23 об'єкта загальною площею 2,3 тис. га.
Ресурсами екологічного туризму є компоненти природи й природнотериторіальні комплекси, а також історико-архітектурні й археологічні об'єкти - вся
культурна й духовна спадщина регіону (місцевості, де історичні, археологічні, культурні
пам'ятники перебувають у безпосередньому територіальному зв'язку із природними
ділянками). Особливо охоронні природні території є найбільш важливою ланкою в
розвитку екологічного туризму, оскільки мають до цього цілий ряд передумов:
розташовуються в найбільш живописних, привабливих і цікавих з пізнавальної точки
зору місцях; володіють в якійсь мірі системою прийому і обслуговування туристських
груп, наміченою і відпрацьованою системою туристських маршрутів, практикою
організації просвітницької роботи; мають в своєму розпорядженні певну
інфраструктуру, транспорт, персонал і системи зв'язку; у місцевого населення вже
склалося стале відношення до конкретного природоохоронного об'єкту і екологічних
обмежень, що існували на його території щодо господарської діяльності.
Основними територіями природно-заповідного фонду, на яких в наш час в
регіоні проводяться тури з екологічної тематики, є Національний природний парк
"Приазовський", Національний історико-археологічний заповідник "Кам’яна могила",
Парк пам’ятка садово-паркового мистецтва "Парк культури та відпочинку ім. Горького",
державні заказники: Старобердянський, Алтагирський, Радіонівський, Обіточна коса,
мережа заказників місцевого значення.
На нашу думку на території досліджуваного району найбільш перспективними
для розвитку можуть бути наступні види екотурів: наукові (екологічні, ботанічні,
зоологічні, орнітологічні, геологічні); еколого-етнографічні; агроекотури (сільський
зелений туризм); пригодницькі (пішохідні, велосипедні, водні, спортивне рибальство
тощо).
Наукові екотури. Під час наукових екотурів туристи беруть участь у досліджувані
природи, проводять польові спостереження. До цього виду туризму відносять науководослідні експедиції, польові практики студентів, аматорські спостереження за
перельотними птахами, підрахунок чисельності, виявлення і вивчення стану популяцій
рідкісних видів рослин і тварин тощо. Найбільш перспективними на території
Мелітопольського району можуть бути короткочасні тури по прокладеним і відповідно
50

обладнаним екологічним стежкам, які бажано прокласти і обладнати в
найпривабливіших і найцікавіших ділянках поблизу заповідних зон. Одним з
популярних напрямків природного екотуризма є "бедвотчинг" – спостереження за
птахами. Серед любителів цього напряму є колекціонери, які все життя поповнюють
власні списки зустрінутих видів птахів і змагаються "у кого більше"? Деякі чемпіони за
своє життя зареєстрували більше 5 тисяч видів з усіх 9600 що мешкають на Землі, і
багато хто їм заздрить. Сотні туристичних фірм організовують поїздки на всі континенти
Землі, іноді тільки для того, щоб показати єдиного унікального птаха. В Запорізькій
області і зокрема в Мелітопольському районі ці тенденції тільки зароджуються, хоча
цей вид екотуризму вельми перспективний для досліджуваного району. Південь
Запорізької області розташовано на перехресті кількох міграційних шляхів перелітних
птахів. Під час весняної та осінньої міграції через її територію пролітають велика
кількість птахів. Саме узбережжя Молочного лиману, відіграє ключову роль у підтримці
життєдіяльності мігруючих видів птахів. На території досліджуваного району
знаходяться частина ІВА-території (території, важливої для збереження видового
різноманіття та кількісного багатства птахів), це частина Молочного лиману, площею
1000 гектарів. На території області зустрічається досить багато рідкісних видів птахів,
занесених до охоронних документів різного рангу. З "червонокнижних" видів птахів
зустрічаються чернь білоока, жовта чапля (ЄЧС, СІТЕС), кулик-довгоніг, кулик-сорока,
та інші. Для фахівців і любителів в області ботаніки можлива організація ботанічних
турів, оскільки на даній території зустрічається велика кількість червонокнижних
реліктових і ендемічних видів.
Еколого-етнографічні тури. Освоєння людиною півдня Запорізької області бере
свій початок від давніх часів. Цей край приваблював поселенців часів палеоліту більше
ніж 40 тисяч років тому. Тут знайдені численні пам'ятки археології часів пізнього
палеоліту, мезоліту, неоліту, епохи міді, бронзи та заліза, та багаточисельних культур.
На території досліджуваного району об’єктами еколого-етнографічних турів можуть
бути: Національний історико-археологічний заповідник "Кам’яна Могила та колишнє
чеське поселення Чехоград.
Агроекотури. Агроекотуризм придбав в країнах Заходу чималу популярність. Поперше, жителі багато, країн вже наситилися історичними пам'ятниками і екзотичними
островами і почали звертати увагу на живописний сільський пейзаж у себе під боком.
По-друге, турбота про здоров'я, яка для багатьох є абсолютно пріоритетною, вимагає
проводити за містом і уїк-енди, а кожного тижня за місто далеко не поїдеш. Крім того,
розвиток агроекотуризма в Запорізькій області душить "етимологічний" аспект. Багато
городян підтримують настільки тісні зв'язки з селом, що агроекотуризм вони не
сприймають як форму відпочинку. Повинно пройти ще немало часу, щоб вони
пройнялися ностальгією по живій качці або грядкам лука. Сьогодні потенційними
агроекотуристами можна вважати, насамперед, жителів великих індустріальних центрів
— Запоріжжя, Дніпропетровська, Донецька і ін. Але, окрім побутового, необхідний
пізнавально-розважальний стимул (місцеві визначні пам'ятки, кінні прогулянки, народні
свята, козацькі забави і ін.). Популярним об’єктом зеленого туризму в
Мелітопольському районі є страусина ферма, розташована на північному виїзді з міста
Мелітополь. Тут можна подивитись на африканських страусів, відвідати зоопарк,
погратись зі свійськими тваринами. Іншим об’єктом є Парк-пам’ятка садово-паркового
мистецтва місцевого значення "Цілющі джерела" розташована в с. Терпіння. Це об'єкт
релігійного та оздоровчого туризму розташований в селі Терпіння. Це невеличке озеро,
куди з кількох джерелець стікає вода, що пробивається з-під землі. На шляху до
поверхні вода проходить через кілька шарів вапна, і таким чином природно
очищується, а елементи срібла, що містяться в ній, роблять цю воду цілющою. На
цьому місці колись був дубовий гай. Це було місцем відпочинку чумаків (близько
проходив "Чумацький шлях"), зупинялись на відпочинок і історичні персони. Територію
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"Цілющих джерел" сільська рада облаштувала купальнями. Релігійні громади біля
"Джерел" проводять обряди хрещення.
Пригодницький екотуризм (рекреаційний екотуризм). Основною метою
рекреаційного екотуризму є відпочинок на природі, який може бути активним (будучи
різновидом пригодницького туризму) і пасивним. До його активних форм нерідко
відносять піші, кінні і водні подорожі. Пасивними формами рекреаційного екотуризму
можуть, наприклад, вважатися: відпочинок в наметових таборах, ближні походи і
прогулянки, пікніки. До категорії пасивного рекреаційного екотуризму можна також
віднести рибалку і збір дарів природи, здійснювані на принципах екологічної стійкості.
Проведене нами опитування туристів свідчить, що серед провідних мотивів
туристських подорожей на перший план все більше виступає прагнення людей до
спілкування з природою. Люди через зміни умов життя у містах все далі відходять від
природи. Тому, так популярні стали серед мешканців міст "походи вихідного дня" і
"уікенди" на природі. При цьому основним критерієм є відпочинок з метою звільнення
нервової системи від повсякденних стресів або, навпаки, падання їй активного
навантаження за рахунок зміни оточення та нових вражень.
Туристи отримують від такого спілкування з природою певний фізичний,
психологічний, інтелектуальний та емоційний запас міцності та здоров'я, а природа при
цьому зазнає мінімальних оборотних впливів і втрат. Враховуючи специфіку природних
ландшафтів досліджуваного району найбільш перспективними напрямками
пригодницького екотуризму можуть бути піші прогулянки по відповідно обладнаним
екологічним стежкам, велосипедні тури і походи вихідного дня, які можна проводити на
територіях природно-заповідного фонду, відповідно до вимог закону Про природнозаповідний фонд України. Наскільки різноманітні й багатопланові форми
рекреаційного впливу на тварин, настільки різнорідні і його наслідки. Насамперед, це
відбивається на успішності розмноження тварин, приводить до підвищеної загибелі
молодняку, запобіганню тваринами територій з підвищеним рекреаційним
навантаженням. Природно, що все це позначається на видовому складі й чисельності
тварин. Одні з них стають рідкими, як, наприклад, комахоїдні птахи. Інші ж,
навпаки, масово розмножуються. Відомо також, що наявність антропогенних кормів на
рекреаційних територіях, залучаючи дрібних і середніх розмірів птахів-синантропів,
залучає й деякі види хижих птахів, для яких ті служать кормом. Таким чином, вплив
рекреації в цілому на рослинний і тваринний світ має багатобічну спрямованість.
Неконтрольована туристична діяльність робить серйозний вплив й на естетичні якості
ландшафту. Найпоширеніший прояв такої дії пов'язаний із сміттям, залишеним
відпочиваючими уподовж стежок і туристичних стоянок. Іншою серйозною проблемою є
вандалізм. Він виражається в багатьох формах, включаючи написи і малюнки на
інформаційних знаках які знаходяться на вздовж лісу; здирання кори із стовбурів дерев;
руйнування парканів і загорож та інші види фізичної наруги над навколишнім
середовищем. Враховуючи наслідки рекреаційної діяльності нами було розглянуто
варіант використання території ландшафтного заказника "Старобердянський" як об’єкту
екологічного туризму. Для ефективнішого використання території заказника в екологопросвітних цілях, а також для проведення науково-пізнавальних екологічних турів
територію заказника треба відповідно обладнати, обладнати візит центр (де можна
буде отримати інформацію, що цікавить, подивитися відеофільми, купити картосхему з
нанесеними маршрутами і описом найцікавіших об'єктів, придбати сувеніри і значки з
атрибутикою природно-заповідної території); організувати пункт прокату спорядження
(підзорні труби, біноклі, екіпіровка і одяг для спостережень і досліджень в даній
місцевості; встановити аншлаги і покажчики, закласти мережу екологічних і учбових
стежок, обладнати оглядові майданчики і вежі; встановити туалети і сміттєві
контейнери; розробити варіанти екскурсійно-пізнавальних турів і маршрутів: пішохідних,
велосипедних, а також рибальських і мисливських турів, (в рамках існуючого
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природоохоронного законодавства і зважаючи на специфіку даної природоохоронної
території).
Ми
пропонуємо
створити
на
території
ландшафтного
заказника
загальнодержавного значення "Старобердянський" екологічні стежки "Лісове царство".
Приблизний кошторис витрат на обладнання екологічної стежки "Лісове царство" складає
80000 гривень. Мелітопольський район Запорізької області по своєму фізикогеографічному і економ-географічному положенню досить перспективний регіон для
розвитку екологічного туризму. Це пов'язано з м'яким кліматом, досить високою
щільністю населення, рекреаційними ресурсами, видовим багатством флори і фауни,
наявністю мережі природоохоронних територій. В результаті реалізації екологотуристичної діяльності буде розроблена концепція широкої мобілізації місцевих
регіональних природних ресурсів, як альтернативна регіональна політика щодо економічного
відродження даної території Завдяки цьому створюються умови для розвитку малого
бізнесу, що дозволяють швидше пристосовуватися до специфічних запитів рекреантів,
швидше налагоджувати ефективні методи виробництва і збуту туристичної і ремісницької
продукції.
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ПОЛІГОНИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ
Анотація: У статті автором розглядаються питання щодо утворення
несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів. Визначаються найбільші місця їх
існування та екологічна роль.
Ключові слова: тверді побутові відходи, м. Мелітополь, звалища збереження.
Актуальність теми. На сьогодні індустріальний, технологічний розвиток бере
гору, в той же час не стоїть на місті легка і хімічна промисловість. В м. Мелітополь за
2012 рік утворилося близько 22 млн.м3 побутових відходів, це близько 9 мільйонів тон,
які захоронюють на 1,5 тисячах сміттєзвалищ і полігонів загальною площею приблизно
10 тисяч га, і тому треба терміново вживати якісь заходи щодо утилізації сміття.
Подібного роду тенденція поширилася по всьому світу і вже розвиваються, у
минулому слаборозвинені, країни. Щорічно у всьому світі і в нашій країні мільйони тон
твердих, пастоподібних, рідких, газоподібних відходів надходять у біосферу, завдаючи
тим самим непоправної шкоди як живій, так і неживій природі. Незважаючи на давність і
велику кількість досліджень в області екологічно чистого виробництва, проблема
утилізації та переробки промислових відходів залишається актуальною досі [6].
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Дана проблема вивчалася багатьма
науковцями. Щороку у місті утворюються великі несанкціоновані звалища твердих
побутових відходів, тому треба спланувати конкретні заходи для підтримання
оптимальної чистоти у місті та подбати про здоров’я населення.
Мета: встановити найбільші звалища побутових відходів на території м.
Мелітополь, дослідити вплив несанкціонованих звалищ побутових відходів на
екологічний стан м. Мелітополя.
У ході роботи були поставлені наступні задачі:
 Проаналізувати сучасну наукову та науково-статистичну літературу за
темою дослідження.
 Визначити найбільші місця-забруднювачі та порівняти їх за ступенем
забруднення.
 Виявити особливості утилізації твердих побутових відходів.
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 Провести соціальні опитування серед людей щодо екологічного стану міста.
Об’єктом дослідження являються несанкціоновані звалища в м. Мелітополь.
Предмет дослідження – екологічна ситуація в Запорізькій області, утилізація
сміття в м. Мелітополь.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день тверді побутові відходи
представляють собою суміш, яка складається з різноманітного непотребу. Але більш
прискіпливий аналіз показує, що вона складається з:харчових відходів, паперу, картону,
деревини, металобрухту чорних і кольорових металів, кісток, шкіри, гуми, текстилю,
скла, полімерних матеріалів. Але разом з тим, в цій суміші можна знайти солі ртуті з
батарей, фосфоро-карбонати з флуоресцентних ламп, токсичні хімікати, які містяться в
залишках фарб та розчинників, лаків та аерозолів, акумуляторах і т. п.
Його кількість залежить від: пори року, побутових та харчових потреб людини,
розвитку економіки товарів народного вжитку, тари та інших чинників.
Так, осінню кількість твердих побутових відходів зростає за рахунок опалого
листя з дерев та відходів фруктів та овочів.
Зростанню кількості ТПВ сприяють товари одноразового використання; товари
народного споживання з короткочасним терміном служби людині, які ми купуємо,
споживаємо та викидаємо не дивлячись на їх залишкову вартість.
Сприяє росту потоку сміття і тара, яка до того ж видозмінює його. Так за останні
п'ятдесят років в твердих побутових відходах зменшилась кількість скла та жерстяних
банок, в той же час значно зросла кількість пластику та інших полімерних матеріалів.
На сучасному етапі розвитку суспільства кожна людина за даними статистики в
середньому за одну добу створює від 2 до 3 кг твердих побутових відходів. І мають
тенденцію до постійного зростання, що заставляє муніципальну владу всіх міст
постійно шукати оптимальні шляхи утилізації відходів своїх громадян [4].
Невід'ємною частиною концепції закриття та рекультивації звалищ є оцінка
приблизного терміну їх закриття. Термін закриття повинен бути напряму пов'язаний із
датою початку роботи нової системи утилізації відходів. У іншому випадку може
повторитись ситуація, яка нещодавно склалась у Тернополі, а також складалась
декілька разів у інших містах України, коли відходи не приймались на звалище ТПВ,
але і не існувало іншого варіанту поводження з ними. Такі ситуації ведуть до
нагромадження відходів у місті та неконтрольованого їх скиду у непризначених місцях,
що у свою чергу веде до значних збитків, які завдаються навколишньому середовищу
та погіршення санітарного стану міста. Для вибору ділянки для розміщення нового
полігону ТПВ, окрім можливого впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей
слід керуватись відстанню до межі міста, що у свою чергу зв'язане з коштом на
транспортування відходів, впливом на довкілля, яке чинить сміттєтранспортне
господарство, та можливістю утилізації теплової енергії, що утворюється в процесі
переробки – часткового або повного спалювання відходів. На обраній території, до
закінчення терміну експлуатації діючого звалища ТПВ, повинна бути споруджена,
відповідно до норм ДБН В.2.4-2-05, ділянка для заповнення побутовими відходами у
випадку затримки із вводом у експлуатацію нового сміттєпереробного заводу [14].
Оскільки у вказаних вище ДБН описуються технічні моменти проектування та
оперування полігоном ТПВ, у них немає рекомендацій стосовно ціни на приймання
відходів на сміттєзвалище. У директиві ЄК 91/271/ЕЕС також не вказана конкретна ціна,
оскільки вона значно залежить від місцевих особливостей, але відмічається, що для
забезпечення стабільності у сфері фінансування необхідних заходів для охорони
навколишнього середовища та здоров'я людей, ціна за приймання відходів на полігон
ТПВ повинна включати вартість спорудження та оперування полігоном, а також
процедури його закриття та проведення усіх необхідних операцій на протязі 30 років від
закриття.
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Місцева влада самоврядування в м. Мелітополь у зв’язку з екологічним станом
почав активно шукати способи з утилізації ТПВ. І виконавчий комітет Мелітопольської
міської ради прийняв наступне рішення щодо проблеми:
"Про встановлення тарифів на вивезення та утилізацію твердих побутових
відходів і вивіз та утилізацію рідких побутових відходів ТОВ "Ремондіс-Мелітополь",
втрату чинності рішень виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької
області від 21.04.2011 № 83/2, від 26.05.2011 № 103/2 та від 25.12.2012 № 238
Пропозиції та можливі шляхи вирішення проблеми з утилізацією твердих
побутових відходів в м. Мелітополь
Проблема з утилізацією твердих побутових відходів актуальна і досі. Не всі міста
України обладнані спеціальним обладнанням, заводами для переробки ПВ. Але можна
застосовувати альтернативні шляхи, які допоможуть зберегти стан навколишнього
середовища більш-менш в порядку. Для цього можуть бути вжиті різні заходи,
наприклад:
Створювання різних екологічних акцій, суботників для прилучення молоді та
людей середнього віку прибирати парки, сквери, алеї та вулиці. Це допоможе не тільки
очистити територію, а і змусить задуматися тих, хто прибирав, і тим самим наступного
разу замислитися, перш ніж кинути папірець повз смітника.
Встановити в найбільш людних місцях достатню кількість смітників, бажано, щоб
це були смітники, які сортують за типом ТВ (скло, папір, металеві предмети тощо).
Частіше влаштовувати акції, які зможуть зацікавити людей, тобто, це може бути
різного характеру захід, який примножить усіх небайдужих та принесе користь не тільки
підприємствам з переробки ТПВ, але і жителям міста. Наприклад: влаштовувати дні
прийому макулатури, скла, різної тари і т.д. Натомість в якості нагороди за це можуть
бути або солодощі, або необхідні для життя речі: декілька літрів питної води, знижки на
вивіз ТПВ строком на декілька місяців та ін.
Усі ці нескладні, дрібні заходи допоможуть підтримувати сталу чистоту у місті,
зменшиться кількість тварин-шкідників, збудників різних захворювань та ін. А також
допоможуть заводам з переробки ТПВ: не потрібно буде сортувати сміття. Досить
багато компоненти ТПВ може бути перероблені в корисні продукти.
Скло зазвичай переробляють шляхом подрібнення і переплавлення (бажано,
щоб вихідне скло було одного кольору). Скляний бій низьку якість після подрібнення
використовують у ролі наповнювача будівельних матеріалів (наприклад, т. зв.
"глассфальт"). Багато російських містах існують підприємства з відмиванню і
повторного використання скляній посуду. Така сама, безумовно, позитивна практика
існує, наприклад, у Данії.
Сталеві і алюмінієві банки переплавляються для одержання відповідного
металу. У цьому виплавка алюмінію з баночок для прохолоджувальних напоїв вимагає
лише п'ять % від енергії, яка потрібна на виготовлення тієї самої кількості алюмінію з
руди, і одна із найвигідніших видів "ресайклинга" [18].
Висновки:
1) Аналіз літературних даних показав, що в м. Мелітополь за 2012 рік
утворилося близько 22 млн. м3 побутових відходів, це близько 9 мільйонів тон, які
захоронюють на 1,5 тисячах сміттєзвалищ і полігонів загальною площею приблизно 10
тисяч га і це майже вдвічі більше, ніж у 2010-2011роках.
2) В ході досліджень були виявлені найбільші місця-забруднювачі, до яких
належать парк ім. Горького, а також всі вулиці, які знаходяться на околиці міста або в
районах балок. Найбільш забрудненими є вулиці Пушкіна (балка) та Бадигіна, де
кількість сміття перевищує кількість сміттєвий баків та урн, багато несанкціонованих
звалищ.
3) Особливості утилізації твердих побутових відходів полягає у не байдужості
людей до утилізації сміття, а саме здавати тверде побутове сміття у пункти його
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прийому, користуватися урнами та контейнерами для сміття, брати участь в різних
акціях, які пов’язані із прибиранням міста тощо.
4) Соціальне опитування серед жителів міста показало, що майже 80% всіх
опитаних людей турбує проблема сміття в місті, і лише 20% байдужі до цієї проблеми.
75% стверджували, що у місті бракує контейнерів та урн для сміття, інші – вважають це
марнотратством. Близько 60% людей готові здавати макулатуру, скло у місця прийому
даного товару задля покращення екологічного стану міста та зменшення кількості
твердих побутових відходів.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Головними принципами реформування сфери туризму в Україні є належна
ідентифікація, класифікація і оптимізація вибору напрямків заходів.
Основні критерії оптимізації:
 відповідність тенденціям і системному характеру розвитку;
 ефективність;
 оперативність;
 вибірковість і поступовість;
 комплексність;
 уніфікованість;
 соціальна готовність;
 методологічна готовність;
 апробованість.
Туризм є ефективним і перспективним сектором економіки багатьох країн світу.
Він сприяє диверсифікації економіки, стимулює приплив інвестицій, прискорює розвиток
експортного потенціалу, залучення до міжнародної діяльності суміжних галузей
економіки, також відіграє важливу роль у створенні додаткових робочих місць і
забезпеченні зайнятості населення, зростанні доходів населення і підвищенні
добробуту нації. Вплив туризму на економічний розвиток виявляється й у пожвавленні
ділової активності, збільшенні обсягів виробництва та реалізації товарів і послуг
завдяки зростанню платоспроможного попиту. В економіці України, спрямованої на
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активну інтеграцію у світове господарство, туристична галузь поступово
перетворюється на детермінанту соціально-економічного розвитку, однак темпи цих
перетворень залишаються незадовільними, про що свідчать найнижчі позиції у світових
рейтингах туристичного ринку. Поліпшити ситуацію можна шляхом реформування
системи державного регулювання туристичної галузі України.
За даними Всесвітньої ради з подорожей і туризму, прямий внесок туризму у
ВВП 2014 р. становив 28,4 млрд грн (1,9% ВВП). У 2015 р. цей показник дорівнював
28,1 млрд грн, тобто зменшився на 1%. За прогнозами Всесвітньої ради з подорожей і
туризму, до 2025 р. прямий внесок туризму у ВВП зросте на 4,1% річних, до 42,0 млрд
грн (1,8% ВВП). Загальний внесок туризму у ВВП 2014 р. сягнув 106,7 млрд грн (7,1%
ВВП), а у 2015 р. становив 104,3 млрд грн (7,2% ВВП). За прогнозами, до 2025 р. цей
показник збільшиться на 3,8% і становитиме 151,2 млрд грн (6,5% ВВП).
Пріоритетність розвитку туристичної галузі займає одне з перших місць будь-якої
державної стратегічної програми соціоекономікоекологічного розвитку територій.
Щодня зростає кількість соціальних, економічних, екологічних, політичних та інших
параметрів, за якими оцінюється якість управління. Незважаючи на наявність значної
кількості наукових досліджень, система регулювання туристичної сфери органами
місцевого самоврядування України й досі залишається недостатньо ефективною
[Намлієва, 2018].
До основних негативних факторів впливу на розвиток туризму в Україні можна
віднести такі:
– напруженість у міжнародних відносинах;
– нестабільність політики та закритість економіки;
– стагнація економіки та падіння добробуту населення;
– невпорядкованість туристичних ресурсів;
– нерозвинутість індустрії туризму;
– нераціональне використання культурно-історичної і культової спадщини й
довкілля;
– низькій рівень доходів населення та нестача вільного часу;
– забруднення навколишнього середовища і екологічна небезпека;
– недооцінка ролі туризму в інтелектуалізації суспільства;
– відсутність ефективних стимулів інвестування розвитку індустрії туризму на
рівні світових стандартів;
– недооцінка ролі туристичного бізнесу в наповненні бюджету.
Органам місцевого самоврядування потрібно прийняти важливі стратегічні
рішення та розробити продумані тактичні дії на довготривалий період для сталого
розвитку туризму. Тому розвиток туристичної галузі в Україні доцільно розглядати як
одну зі складових перебудови його господарського комплексу, у стратегічній моделі
якого ця галузь повинна домінувати. На мою думку, саме туристичний бізнес має
значно поповнити місцевий бюджет. За наявності такого значного наукового потенціалу
на даний час відсутні практичні рекомендації щодо регулювання розвитку туризму,
комплексних схем планування, раціонального використання туристичних ресурсів,
економічних засад функціонування сфери туризму і діяльності курортів.
Україна має потужний туристсько-рекреаційний потенціал для розвитку
екологічного туризму: є багато природних територій і об’єктів, придатних для
відпочинку. Це річки, озера, окремі скелі, каньйони і просто території з прекрасними
краєвидами. Об’єктами екотурів в Україні є національні природні парки, біосферні
заповідники та регіональні ландшафтні парки, пам’ятки природи, а також штучно
створені людиною ботанічні, дендрологічні і зоологічні парки. Національні природні
парки займають 20,9% території природно-заповідного фонду держави, біосферні
заповідники – 9,6%, регіональні ландшафтні парки – 17,2%. Станом на 01.01.2016 р.
природно-заповідний фонд України має в своєму складі 8184 території та об’єктів
57

загальною площею 4082780,55 га (фактична площа 3803131,84 га) та 402500,0 га в
межах акваторії Чорного моря.
На даний час екологічний туризм в Україні існує і розвивається переважно на
території національних природних парків. Переважно у формі науково-пізнавального
туризму, який є характерним для Карпатського і Яворівського національних природних
парків, де туристам пропонують екскурсії по організованих екологічних стежках. В інших
національних природних парках України відвідувачі мають можливість випробувати
різні види екологічного туризму, а саме: кінний екотуризм, парапланеризм і балунінг
(подорожі на повітряних кулях), альпінізм, екстремальний екотуризм, рибальство,
підводний екотуризм з плаванням з аквалангами до підводних печер і гротів та інші.
Для стимулювання розвитку екотуризму потребує подальшого вдосконалення
чинна нормативно-законодавча база. Також необхідною є відповідна організаційна та
інвестиційна підтримка з боку держави. Як результат, екологічний туризм в Україні
стимулюватиме економічний розвиток, приплив іноземного капіталу, створення нових
робочих місць в туристсько-рекреаційній інфраструктурі, що позитивно впливатиме на
добробут та рівень життя населення.
Вважаємо, що екологічний туризм в Україні є перспективним видом діяльності.
Проте, для цього потрібно цілеспрямовано формувати у суспільства дбайливе
ставлення до природи, виховувати почуття вдячності до неї за те, що вона дає
людству, за її роль у житті теперішніх і попередніх поколінь. Розвитку екологічного
туризму сприятиме небайдужість кожної людини до стану навколишнього природного
середовища, так як природні рекреаційні ресурси є незамінною умовою і матеріальною
базою розвитку рекреаційного природокористування, а їх охорона від забруднення і
руйнування – найважливіше завдання суспільства.
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КЛІМАТИЧНІ ЦИКЛИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНУ ЕВОЛЮЦІЮ КЛІМАТУ
Аналіз кліматичних змін на протязі тисячоліття було проведено в кінці XIX ст.
вченими Е.А. Брикнером та А.І. Воєйковим. Такий аналіз дозволив запропонувати
гіпотезу про циклічні зміни клімату - чергуванні прохолодно-вологих та тепло-сухих
періодів в інтервалах 35-45 років. Теорія про внутрішньовікові та багатовікові зміни
клімату і загальної зволоженості материків Північної півкулі пізніше була створена
А.В. Шнітніковим [9]. В основу системи доказів покладено факти про характер змін
гірського зледеніння Євразії та Північної Америки, рівня наповнення внутрішніх
водойм, в тому числі Каспійського моря, рівня Світового океану, мінливість льодової
обстановки в Арктиці, історичні відомості про клімат.
А.В. Шнітніков встановив, що протяжність окремих внутрішньовікових (так
званих "брикнеровських") кліматичних циклів коливається від 20-30 до 45-47 років; на їх
фоні розвиваються цикли протяжністю в 7-11 років. Більш протяжні "вікові" цикли
розвиваються в інтервалі 60-80 років, наближуючись в північних до 90 років [10].
На думку А.В. Шнітнікова в останньому багатовіковому циклі клімату голоцену
перехідний період (с перевагою тепло-сухих умов) зайняв другу половину 1-го
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тисячоліття нашої ери та початок II-го тисячоліття, прохолодно-вологий період охопив
час з XIV до початку XIX століття, тепло-сухий період – в самому початку свого
проявлення, прийшовся на другу половину ХIХ ст. – сучасність.
Збіги кліматичних циклів з аналогічними за протяжністю циклами сонячної
активності дозволило розглядати ці процеси як єдині геліокліматичні ритми.
Прохолодно-вологі фази клімату розвиваються в роки максимуму сонячної
активності, періоди, коли активізується циклонічна діяльність, по мірі збільшення
меридіонального градієнта температур (контрасту температури між високими та
низькими широтами).
Реконструйована В. Кривенком [1] картина внутрішньовікової мінливості
гідрологічного режиму ряду водойм Північної Євразії ілюструють розвиток з кінця
XIX сторіччя повних двох "брикнеровських" циклів клімату и початок третього. Перший
цикл охопив період 1899-1940 рр., склавши 40 років. Він проявився регресією водойм в
1899-1909 рр., за якою в 1910-1929 рр. послідували високі повені, що прийшло на зміну
тепло - сухого періоду 1930-1940 рр Останній виражений тепло- сухий період за сили
прояву розглядається як віковий.
Другий цикл розвивався в інтервалі 1941-1972 рр. і складав 32 роки. Він був
відзначений прохолодно-мокрою фазою 1941-1950 р.р., після якого наступив
перехідний вологий період 1952-1959 років. За наступним – самим посушливим
періодом 1960 – 1968 рр. прийшла коротка, але потужна фаза високої вологості,
особливо сильна в 1969-1970 рр. в азійській частині степової та лісостепової зонах:
Тоболо-Ішимському, Барабінському та, Кулундинському лісостепах і східних районах
степу Казахстану[7].
Третій цикл почався з тепло - сухої фази 1973-1979 рр. За період 1970-1977
р.р.. рівень Каспійського моря впав до його найнижчого показника --29 м.
З 1979-1980 рр. почався розвиток вікової прохолодно-вологої фази, яка триває
до сих пір. Ймовірно, що тривалість циклу буде 60-64 роки. Ця фаза розглядається як
сторічна. ЇЇ яскраво ілюструє Каспійське море, рівень якого за останні 20 років
збільшився на 2,3 м. Протягом цього періоду річний стік Волги, що є зарегульованим і
річка має декілька гребель, зріс до 307 куб. км, порівняно з 200 куб. км у сухих 60-70-х
р.р. Це взагалі найбільший річковий стік Волги в двадцятому столітті!. На додаток до
Волги, збільшились обсяги стоків з Уралу та Емби, що призвело до загального
збільшення рівня Каспійського моря [2].
Циклічна мінливість геофізичних елементів в навколоземному простору та на
Землі - магнітні поля, тектонічна і вулканічна активність та їх космічних початок були
підтверджені в декількох дослідженнях, але особливо блискуче обґрунтовано
А.П. Чижевським в знаменитій роботі "Наземне відлуння сонячних бурь".
По сучасним уявленням георитми Землі складаються з інтервалів 2-5, 7-12, 1922, 80-100, 1800-2000 років та проявляються в квазіциклічності ендогенних і екзогенних
геологічних процесів і в гідрогеологічних параметрах. Ці процеси розглядається як
результат впливу на літосферу періодично змінюваних космогенних та глобальних
геофізичних чинників.
У багатьох публікаціях представлені матеріали про динаміку населення не
тільки безхребетних, але і хребетних тварин, у яких простежуються підйоми та спади в
інтервалах, близьких в часі до геліогідрокліматичних циклів 3-4, 7-11, 30-45, 70-90 років.
Значна асінхронність у часі розвитку цих циклів у окремих видів і певного виду на
великих територіях пов'язане з відмінностями в їх реакції на різноманіття
навколишнього природного середовища територій і протікання в них багатофакторних
екологічних сукцесій. Чудовою ілюстрацією складності циклів клімату та їх вплив на
тварин є динаміка ареалів.
За сучасними поглядами всі фізичні процеси на Землі, вважається результатом
впливу на її літосферу періодично мінливих космогенних та глобальних геофізичних
чинників. Ці фактори, у свою чергу, залежать від геокосмічних зв`язків та, зокрема, від
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руху планет у Сонячній системі (Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун), Землі Місяця та самого
Сонця [2].
На думку В.М. Кривенка для наддовгострокового прогнозування зміна клімату
необхідно використовуйте наступні положення [2]:
1. признати існування внутрішньовікових 30-45 річних та вікових-70-90 річних
циклів клімату, які достовірно передбачаються;
2. реальність "багатошарової" кліматичної цикліки, що є сукупністю і
одночасного розвитку багатовікових, вікових та внутрішньовікових трендів, які часто
відбуваються в той же час, але в протилежних напрямках;
3. комплексна оцінка сучасної кліматичної ситуації, яка складається з різних
фаз 2 циклів: з одного боку, як наслідок багатовікового тренду потепління (тепло-сухої
епохи 2000 – річного циклу), з іншого боку – діаметрально протилежні тенденції вікової
прохолодно-вологої фази клімату;
4. розуміння та признання складності кліматоутворення, що тисячолітня
тенденція потепління в значному ступені згладжує (пригнічує) розвиток
внутрішньовікових та вікових прохолодно- вологих фаз клімату і навпаки, різко
підвищує прояву тепло – сухих тенденцій.
5. введення до алгоритму прогнозування як складових третього порядку
кліматичні цикли з терміном у 7-11 років і 3-4 роки.
Погодні умови звичайно грають у багатьох випадках провідну роль у поширенні
тварин та динаміці середовища їх проживання [8]. Однак зазвичай кліматичний
фактор у багатовікових змінах майже ігнорується.
Динаміка ареалів тварин є результатом багатовікових (1500-2000 років) циклів
клімату. При чергуванні прохолодно - вологих і тепло - сухих епох відбуваються якісні
зміни у середовищі існування, при цьому у різних ландшафтних зонах вони можуть
для певного виду змінятися у діаметрально протилежних напрямках: кількість таких
змін в ареалі приводить до періодичних експансій або депресій виду, що виглядає як
динаміка життєвих арен різних видів [3].
Наслідки кліматичних циклів та як результат, зміна рівня Каспійського моря
добре простежується на динаміці прольотів і чисельності зимуючих водоплавних птахів
в Азово-Чорноморському регіоні. Відомо, що інтенсивність міграції є циклічної (у першій
чверті ХХ століття міграції були дуже інтенсивними, пізніше – дуже слабкими). Таким
чином, за високий рівень Каспійського моря (50-60-х р.р. XX ст.), кількість мігрантів, у
тому числі червоноволої казарки в регіоні був вкрай низька, в період падіння рівня
Каспія основну частина гусей (білолобої гуски та червоноволої казарки) мігрували і
зимували в Азово-Чорноморський регіоні [4, 5, 6]. В даний час, за збільшення рівня
Каспійського моря і відновлення там численних дрібних заток в Азово-Чорноморського
регіону чисельність мігруючих гусей скоротилася в 30-50 разів.
Однак, кліматичні цикліка в даний час ускладнюється інтенсивною діяльністю
людини, у тому числі завдяки майже 5-кратному перенаселенню планети. Відомо, що
вже в 1960-х рр. біомаса людства перевищила всю біомасу суші і навіть тільки в
результаті діяльності людини, як біологічної істоти, значна частина біосферні деградує.
Таким чином, формування клімату є багатовимірний і складний процес, в якому
кліматичні цикли відігравати помітну роль.
Всіх наведені матеріали дають підстави стверджувати, що сталого потепління,
яка стали називати неправильною і кон`юктурною назвою "глобального" є природний
процес. Парниковий ефект в результаті збільшення викидів двоокису вуглецю (co2) не є
єдиною причиною стійкої тенденції глобального потепління. Таку інтерпретацію зміни
клімату висловив ряд учених. Антропогенні викиди вуглекислого газу (та інших так
званих парникових газів) впливають на потепління клімату, але ні в якому разі не є його
першопричиною.
На жаль, переважна більшість сучасних кліматологів не були знайомі з теорією
кліматичних циклів і всі зміни клімату пояснюють тільки з точки зору глобального
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потепління, спричиненого викидами газів, які призводять до "парникового ефекту" з
усіма наслідками, що виникають від цього феномену. З цих позицій абсолютно
незрозумілі погодні та інші природні аномалії останні років (снігу в пустелі Сахара і
тропічних країнах, потужних злив та повеней на річках в Західній Європі, численних
цунамі і землетрусів). Таким чином, з точки зору цикліки клімату необхідно якомога
точніше визначити тривалість вікового прохолодно-вологого періоду клімату, що
закінчується, та спрогнозувати на сьогоднішній момент найбільшу ймовірність всіх
видів природних "аномалій," у тому числі високий ризик сейсмічної активності.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЧЕРВОНОКНИЖНОЇ ФАУНИ
МЕЛІТОПОЛЬЩИНИ
Завдяки своєму географічному положенню, Україна, має надзвичайно багату та
різноманітну біоту. До інтеграції підходів щодо збереження та управління біологічним та
ландшафтним різноманіттям закликає Всеєвропейська Стратегія (Софія, 1995), яка
базується на комплексному, екосистемному баченні проблеми, що пов'язані з
охороною, використанням та відтворенням природних ресурсів. Основою концепції
біорізноманіття, а також національної програми її виконання є врахування інтересів
відповідних галузевих і міжгалузевих планів, програм і політики загалом, пов'язаних з
біорозмаїттям.
Особливо важливим, в контексті зазначеного, є збереження рідкісних видів
тварин на регіональному рівні. Інформація щодо цих видів, на рівні міст містечок і сіл,
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практично недоступна, або взагалі відсутня. При цьому тваринний світ України
нараховує близько 45 тис. видів, серед яких чимало рідкісних, реліктових, ендемічних
видів. На жаль, зростаючий антропогенний тиск продовжує негативно впливати на
тваринний світ, і все більша кількість видів потребує охорони, збереження та
відновлення. В роботі проводиться аналіз Червоної книги України "Тваринний світ"
(ЧКУ), щодо мешкання цих видів в межах Запорізької області та безпосередньо
території Мелітопольщини. Особливо слід підкреслити, що на сьогодні не існує
затвердженого регіонального червоного списку Запорізької області. Наші матеріали,
можуть стати першим етапом на шляху до його створення, тим більше для
Мелітопольщини. Особливо актуальним дане дослідження є з огляду на те, що місцеві
громади, включаючи школярів, студентів, вчителів, фахівців з охорони природи,
громадськості не знають свою рідкісну фауну, яка їх оточує і власне потребує їх
захисту.
До третього видання "Червоної книги України" (ЧКУ) занесено 542 види тварин:
гідроїдні поліпи (2 види), круглі (2) та кільчасті (9) черви, ракоподібні (31), павукоподібні
(2) та багатоніжки (3), ногохвістки (2), комахи (226), молюски (20), круглороті (2) та риби
(69), земноводні (8), плазуни (11), птахи (87), ссавці (68).
Запорізька область входить до числа регіонів, які складають основу
індустріального потенціалу України. Наявність потужного промислового комплексу
спричиняє негативний вплив на стан довкілля в цілому, та особливо на її біологічне
різноманіття. Важливим заходом щодо управління та збереження тваринного світу є
створення регіональних червоних списків, які на сьогодні вже затверджені для
більшості областей України. Зазначимо, що при укладанні списків складають два
переліки: 1 – види, що занесені до Червоної книги України, 2 – види, рідкісні для даного
регіону.
Отже, за уточненими даними, на території Запорізької області мешкає 186
видів тварин, які занесені до ЧКУ, що складає 33,7 % видів фауни, що охороняються в
Україні.
Серед 297 видів безхребетних, описаних на сторінках ЧКУ, 83 види (27,9 %)
представлені у фауні Запорізької області, зокрема 2 види гідроїдних поліпів; 2 види
кільчастих червів, 6 видів ракоподібних, 73 види комах. У той же час представники 5
класів безхребетних тварин – круглі черви, павукоподібні, багатоніжки, ногохвістки та
молюски – для Запорізької області не відмічені. Із 245 видів хребетних тварин, що
включені до ЧКУ – 100 мешкають на території Запорізької області. Найбільш чисельним
за кількістю видів є клас птахів – 55 видів; менше представлені тут ссавці – 22 види,
17 видів риб, 5 видів плазунів та 1 вид нижчих хребетних з класу круглоротих.
Земноводні, що внесені до ЧКУ для Запорізької області не відмічені.
Щодо охоронного статусу, найбільше представлені в області види тварин з
категорією "вразливий вид" – таких 69, 62 види мають категорію "рідкісний", 38 –
"зникаючий", 9 видів з категорією "неоцінений" та 3 види з категорією "недостатньо
відомий"; 1 вид – "невизначений", 1 вид має статус "рідкісний, якому загрожує
небезпека",
Серед безхребетних для Мелітополя і Мелітопольського району відмічено 2
види кільчастих червів, 27 видів комах; хребетні нараховують 1 вид рептилій, 29 видів
птахів та 14 видів ссавців. Загалом 73 види фауни Мелітопольщини занесені до ЧКУ.
Отже, червонокнижна фауна Мелітопольщини відносно України складає 13,5 %, а щодо
Запорізької області – 39,4%.
Порівняно високий показник видового багатства раритетної фауни
Мелітопольщини та області в цілому вказує на наявність надзвичайно високого
біотопічного різноманіття нашого краю. В регіоні маємо відкритий степ, байрачні ліси,
штучні лісонасадження, заплавні ліси, стариці, узбережжя лиманів та Азовського моря,
острови, піщані коси, солончаки, тощо. Але це різноманіття постійно зазнає потужний
антропогенний фактор, вплив якого поступово збільшується; так, розорювання степів
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призвели до майже повного зникнення типових степових мешканців. Це говорить про
те, що найцінніші типові фауністичні угруповання, які визначають біотичне багатство
нашого краю, постійно знаходяться у загрозливому стані.
Основними напрямками відтворення червонокнижних видів є заходи, які в
певній мірі описані в кожному нарисі видів у ЧКУ. Програми збереження повинні містити
дієві практичні рекомендації щодо відтворення раритетних тварин. В ЧКУ пропонуються
такі напрямки: розробка режиму збереження популяцій та заходи з її охорони;
розмноження та розведення раритетних видів у спеціально створених умовах
(передбачає розведення в штучних умовах і подальший випуск в природні біотопи);
господарське і комерційне значення, що може мати ризик незаконного добування або
нераціонального використання рідкісних та зникаючих представників фауни.
В цілому серед 186 видів на сьогодні відсутні відомості щодо розмноження та
розведення у спеціально створених умовах, по 113 видам взагалі ніяких відомостей
немає. 106 не мають господарського та комерційного значення.
Окремо по кожному класу тварин в ЧКУ міститься наступна інформація. Для
Кишковопорожнинних пропонується збереження біотопів, для Кільчастих червів часто
зазначається не тільки збереження біотопів, але й штучне відтворення (яке саме – в
жодному нарисі не зазначається). По ракоподібним запропоновано лише збереження
біотопів, але яким чином - не вказано. Окремі види мають особливий статус: так, п'явка
медична, що широко використовується в медицині, успішно розмножується в неволі в
напівпромислових умовах. Для всіх видів міститься інформація про занесення їх до
міжнародних охоронних документів, зокрема Дотатку ІІ CITES, додатку ІІІ Бернської
конвенції.
Щодо комах по режиму збереження популяцій та заходів з охорони,
пропонується дотримання водо- та природоохоронного законодавства і створення
ентомологічних заказників, покращення стану прісноводних екосистем, контроль та
боротьба з антропогенним забрудненням, що знову ж таки, на наш погляд, голослівно і
не дієво. Щодо господарського значення: рідкісні комахи в основному є хижаками або
корисними ентомофагами, але мають принадну зовнішність і тому більшість з них
можуть бути об’єктами незаконного комерційного колекціонування. В окремих випадках
рідкісні види комах можуть бути шкідниками і тому їх збереження взагалі доволі
проблематично. Відомо, що деякі пасивно охороняються в заповідниках та як
компонент біоценозу, але не зрозуміло, яким чином треба взяти під охорону у
господарських зонах місця їх перебування, зберегти природну рослинність. В окремих
випадках пропонується організувати штучне розведення, реакліматизацію і навіть
кріоконсервування гамет та ембріонів.
Описання заходів необхідно уніфікувати з врахуванням специфіки біології
раритетних тварин. Зараз складається враження, що всі рекомендації залежать власне
від обізнаності автора, тобто досить суб’єктивні. Досить важко забезпечити охорону
безхребетних тварин, оскільки це не ресурсні види і потребують особливих науковообґрунтованих підходів і контролю.
Щодо риб, рекомендації зводяться в основному до заборони вилову. Але ця
система не ефективна. Біотехніка розведення в основному по кожному виду
відпрацьована, але для її втілення треба мати чіткі економічні важелі. Так, після
занесення до ЧКУ у 1994 р. осетрових, як цінних промислових риб, чисельність їх на
сьогодні впала до критичної межі, про що і зазначається в ЧКУ. Отже, знову ж таки,
необхідна розробка дієвих економічно-, та науково-обґрунтованих заходів з їх
відтворення.
Всі види плазунів успішно утримуються в штучних умовах; Існують методики
розведення, які потребують вдосконалення та додаткових досліджень, але в ЧКУ про
це взагалі не зазначено. Щодо режиму збереження популяцій та заходів з охорони, в
основному надається інформація про внесення видів плазунів в міжнародні охоронні
списки.
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Особливу роль щодо режиму збереження популяцій та заходів з охорони,
розмноження та розведення у спеціально створених умовах, господарського та
комерційного значення мають птахи і ссавці, оскільки значний їх відсоток – це
мисливські види.
Червонокнижні види птахів успішно розмножується в умовах зоопарків. Часто
пропонується збереження місць перебування птахів, проводити природоохоронну
пропаганду серед населення, зокрема зі збереження гнізд птахів та роз’яснювати їх
значення в природі. Окремо для деяких видів визначається необхідність створення
мікрозаказників навколо гнізд, створення штучних гніздівель, посилення контролю за
незаконним відстрілом.
Щодо ссавців, то більшість видів легко приручаються; утримуються і
розводяться в напіввільних умовах, але при цьому не зазначається, яким чином
відбувається випуск у природні біотопи з подальшим контролем. Цілком ймовірно, що
такі заходи впроваджуються переважно в межах заповідних територій. В цілому і для
птахів і для ссавців режим збереження регламентується занесенням до списків і
додатків міжнародних конвенцій, які, на жаль, в Україні законодавчо не закріплені.
На наш погляд, Червона книга України повинна бути більш практичною. Адже в
кожному окремому нарисі майже не міститься інформації про дієві заходи зі
збереження та відтворення видів, починаючи з простих елементів екологічної освіти і
закінчуючи заходами з розмноження та випуском в природні типові біотопи. З
врахуванням, природоохоронного статусу виду за умови чіткого контролю щодо
регуляції чисельності та притягнення до відповідальності за порушення законодавства
щодо червонокнижних видів.
У цілому, аналізуючи сучасний стан раритетних видів тварин на теренах
Запорізької області та зокрема Мелітопольщини, можна прогнозувати покращення
ситуації завдяки популяризації та поширенню інформації про тих тварин, яким загрожує
небезпека, і які потребують нашого дбайливого ставлення, та за стан яких ми несемо
відповідальність не лише перед собою, але й перед наступним поколінням.
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ВПЛИВ ПАРКУ ІМЕНІ ГОРЬКОГО НА УРБАНІЗОВАНУ ТЕРИТОРІЮ
МІСТА МЕЛІТОПОЛЬ
Зелень парків і садів, охайні вулиці не тільки прикрашають місто, а й дають своє
екологічний вплив. Розмірковуючи і мріючи про міста майбутнього, К.Г. Паустовський
писав: "Зробіть міста такими, щоб ними можна було пишатися. Щоб в них можна було
працювати, думати і відпочивати ... Треба, щоб місто було створено на обдуманому
розмаїтті окремих частин. У ньому мають бути пам'ятники, сади, фонтани, повороти
вулиць і сходів, проспекти, - щоб усюди були світло, тиша, вітер і повітря. Місто має
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бути так само прекрасне, як прекрасні вікові парки, ліси і море. Потрібно, щоб ... ми ...
приходили в нього, як у свій будинок, повний друзів, книг і роботи".
Згідно чинного законодавства на території України передбачено створення
системи природних територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні. За Законом
України "Про природно-заповідний фонд України" особливій охороні підлягають
природні території та об’єкти, що мають велику екологічну цінність як унікальні та
типові природні комплекси, для збереження сприятливої екологічної ситуації,
попередження та стабілізації негативних природних процесів і явищ. До інших типів
територій та об’єктів особливої охорони, що визначаються законодавством України,
віднесені території садово-паркового мистецтва як штучно створені насадження лісових
культур.
Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва "Парк ім. Горького" у статусі об’єкту
природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення розміщений у
центральній частині м. Мелітополя, розташованого у південно-західній частині
адміністративної Запорізької області.
Сучасні межі парку збереглися і відповідають межам на момент створення
заповідної території. Подальше розширення території парку неможливе, оскільки його
чітко обмежовують проїжджі частини вулиць з припарковими зеленими зонами.
Сучасна природоохоронна площа парку відповідно до акту землекористування
становить 31 га і відповідає рішенню Запорізького обласного виконавчого комітету
№105 від 29 січня 1960 року про віднесення до категорій та об’єктів природнозаповідного фонду у статусі парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва
загальнодержавного значення. Земельна ділянка, на якій розміщений парк, витягнута з
заходу на схід максимально на 878 м, а з півночі на південь – максимально на 626 м.
Передумовами для створення парку культури і відпочинку були суворі природні
умови території – посушливі вітри з пиловими бурями, жаркий клімат, а також
інтенсивний розвиток промисловості і господарства міста в цілому.
Роботи зі створення парку почалися з 1926 року, коли була виділена територія і
розбита на сектори з головними Північним і Східним входами.
Парк закладений у 1927 році з ініціативи старшого лісника Старобердянського
лісництва І.О. Алексєєва. Здійснена була закладка парку, розбивка алей і висаджені
перші дерева і чагарники.
На території парку природних типів рослинності не збереглося. Це пов’язано з
тим, що при створенні штучних деревних насаджень було проведене суцільне
розорювання території. Крім того, з посадкою деревних порід змінився природний
світловий режим, що призвело до повної деградації природних трав’янистих рослинних
угруповань. Окремі степові види (з широкою екологічною амплітудою) ще інколи
зустрічаються на території парку по узбіччю, на галявинах, але будь-якого наукового
інтересу вони не представляють.
Найбільш цінними породами парку ім. М. Горького є 18 екземплярів дубу
звичайного. Також цінність мають 1 екземпляр дуба звичайного (форма пірамідальна),
3 екземпляри клену звичайного, каркасу західного, а також насадження хвойних порід,
що розташовані у партерній частині парку (ялина колюча, ялівець віргінський, глід
одноматочковий).
Серед видів, що зростають на території парку, занесених до будь-яких
"червоних" списків та списків Міжнародних конвенцій не зареєстровано.
Всі без винятку види у складі штучних деревних та чагарникових насаджень є
інтродуцентами. Всього в штучних деревних насадженнях парку виявлено 50 видів
деревних рослин: робінія звичайна (Robinia pseudoacacia L.), робінія клейка (Robinia
viscosа Vent.), ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.), ясен пенсільванський (Fraxinus
pennsylvanica Marsh.), стифнолобiум японський (Styphnolobium japonicum (L.) Schott),
церцис європейський (Cercis siliquastrum L.), шовковиця чорна (Morus nigra L.),
шовковиця біла (Morus alba L.), клен звичайний (Acer platanoides L.), клен ясенелистий
(Acer negundo L.), клен червоний (Acer rubrum L.), клен польовий (Acer campestre L.),
65

клен татарський (Acer tataricum L.), клен несправжньоплатановий (Acer pseudoplatanus
L.), в’яз гладкий (Ulmus laevis Pall.), в’яз Сіраканта (Ulmus carpinifolia Rupp. еx G.
Suckow), дуб звичайний (Quercus robur L.), дуб північний (Quercus borealis Michx.),
каркас західний (Celtis occidentalis L.), тополя Болле (Populus bolleana Lauche), тополя
чорна (Populus nigra L.), тополя біла (Populus alba L.), тополя пірамідальна (Populus
italica (Du Roi) Moench), гледичія колюча (Gleditsia triacanhtos L.), айлант найвищий
(Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), липа Сіраканта (Tilia cordata Mill.), липа американська
(Tilia americana L.), береза повисла (Betula pendula L.), широкогілочник східний
(Platygladus orientalis (L.) Franco), сосна кримська (Pinus pallasiana D. Don.), сосна
звичайна (Pinus sylvestris L.), яловець віргінський (Juniperus virginiana L.), ялина
європейська (Picea abies (L.) Karst.), ялина колюча (Picea pungens Engelm.), туя західна
(Thuja occidentalis L.), верба вавілонська (Salix babylonica L.), гірко каштан звичайний
(Aesculus hippocastanum L.), слива домашня (Prunus domestica L.), слива Пісарда
(Prunus pissardii Carriere), абрикос звичайний (Armeniaca vulgaris Lam.), горобина
домашня (Sorbus domestica L.), яблуня домашня (Malus domestica Borkh.), вишня
звичайна (Cerasus vulgaris Mill.), глід сіракантовий (Crataegus monogyna Jacq.), черемха
віргінська (Padus virginiana (L.) Roem), скумпія звичайна (Cotinus coggigria Scop.),
катальпа бігнонієвидна (Catalpa bignoniodes Walt.), платан західний (Plathanus
occidentalis L.), свидина біла (Swida alba (L.) Opiz), горіх грецький (Juglans regia L.).
Загальна чисельність дерев 7646 екземплярів.
Серед чагарників в парку зустрічаються 25 видів: бузок звичайний (Syringa
vulgaris L.), скумпія звичайна (Cotinus coggigria Scop.), черемха ір аканта (Padus
virginiana (L.) Roem), карагана дерев’яниста (Caragana arborescens Lam.), смородина
чорна (Ribes nigrum L.), ір аканта яскраво-червона (Pyrocantha coccinea (L.) M. Roem.),
слива домашня (Prunus domestica L.), кампсис повзучий (Campsis radicans (L.) Seem.),
горобина-берека (Sorbus torminalis (L.) Crantz.), дикий виноград п’ятилисточковий
(Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.), широкогілочник східний (Platygladus orientalis
(L.) Franco), птелея трилиста (Ptelea trofoliata L.), яловець казацький (Juniperus sabina
L.), форзиція європейська (Forsythia europea Degen et Bald.), таволга середня (Spiraea
media Franz Schmidt), бирючина звичайна (Platygladus orientalis (L.) Franco), горобина
домашня (Sorbus domestica L.), горобина зморшкувата (Sorbus torminalis (L.) Crantz.),
барбарис звичайний (Berberis vulgaris L.), шипшина (Rosa), золотий дощ звичайний
(Laburnum anagyroides Medik.), садовий жасмин звичайний (Philadelphus coronarius L.),
самшит вічнозелений (Buxus sempervirens L.), черемха пізня (Padus serotina (Ehrh.)
Ag.), тис ягідний (Taxus baccata L.), жимолость татарська (Lonicera tatarica L.). Загальна
чисельність кущів 2231 екземплярів.
Головними функціями зелених насаджень ми можемо назвати такі як –
санітарно-гігієнічна, рекреаційна, структурно-планувальна, декоративно-художня.
Обов'язковими вимогами до системи озеленення – рівномірність і безперервність.
Зелені насадження в місті покращують мікроклімат міської території, створюють гарні
умови для відпочинку на відкритому повітрі, оберігають від надмірного перегрівання
ґрунт, стіни будинків і тротуари.
Велика роль зелених насаджень у очищенню повітря міст. Дерево середньої
величини за 24 години відновлює стільки кисню, скільки необхідно для дихання трьох
чоловік. За один теплий сонячний день гектар лісу поглинає з повітря 220-280 кг
вуглекислого газу і виділяє 180-200 кг кисню.
З 1 м2 газону випаровується до 200 г/год води, що значно зволожує повітря. У
спекотні літні дні на доріжці біля газону температура повітря на висоті росту людини
майже на 2,5-градуси С нижче, ніж на асфальтованій бруківці. Газон затримує
занесений вітром пил і володіє фітонцидним дією.
Дерево-чагарникова рослинність має виборчу здатністю по відношенню до
шкідливих домішок і в зв'язку з цим має різну стійкістю до них. Газопоглинаюча
здатність окремих порід в залежності від різних концентрацій шкідливих газів у повітрі
неоднакова. Дослідження, проведені Ю.З. Кулагіна (1968 рік), показали, що тополя
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бальзамічна є найкращим "Санітаром" в зоні сильної постійної загазованості. Кращими
поглинаючими якостями володіють липа дрібнолиста, ясен, бузок і жимолость. У зоні
слабкої періодичної загазованості більшу кількість сірки поглинають листя тополі,
ясена, бузку, жимолості, липи, менше – в'яза, черемхи, клена.
Захисні функції рослин залежать від ступеня їх чутливості до різних
забруднюючих речовинах. В.М. Рябінін (1965 рік) встановив, що гранично допустима
середньодобова концентрація сірчистого ангідриду для модрини сибірської дорівнює
0,25 мг/м3, сосни звичайної - 0,40 мг/м3, липи дрібнолиста - 0,60 мг/м3, ялини звичайної
та клена гостролистого - по 0,70 мг/м3.
Відповідно до даних санепідемстанції міста Мелітополя, оксидом вуглецю та
азоту перевищує ГДК в середньому в 1,5-2 рази. Це свідчить про велике транспортне
навантаження на головні вулиці міста поряд з якими знаходиться заповідний об`єкт.
Якщо концентрація шкідливих газів перевищує гранично допустимі норми, то
клітини рослин руйнуються і це призводить до пригнічення росту і розвитку, а іноді і до
загибелі рослин.
Рослини засвоюють сонячну енергію і створюють з мінеральних речовин ґрунту і
води в процесі фотосинтезу вуглеводи і інші органічні речовини.
Санітарно-гігієнічними властивостями рослин є їхня здатність виділяти особливі
леткі органічні сполуки, звані фітонцидами, які вбивають хвороботворні бактерії або
затримують їх розвиток. Ці властивості набувають особливу цінність в умовах міста, де
повітря міститься в 10разів більше хвороботворних рослин, ніж повітря полів і лісів.
У чистих соснових лісах і лісах з перевагою сосни (до 60%) бактеріальна
забрудненість повітря в 2 рази менше, ніж в березових. З деревинно-чагарникових
порід, що володіють антибактеріальними властивостями, позитивно впливають на стан
повітряного середовища міст, слід назвати акацію білу, барбарис, березу
бородавчасту, грушу, граб, дуб, ялина, жасмин, жимолость, вербу, калину, каштан,
клен, модрину, липу, ялівець, смереку, платан, бузок, сосну, тополя, черемху, яблуню.
Фітонцидною активністю володіють і трав'янисті рослини - газонні трави, квіти і ліани.
Боротьба з шумом в містах - гостра гігієнічна проблема, обумовлена
підсиленими темпами урбанізації.
Шум не тільки травмує, але і пригнічують психіку, руйнує здоров'я, знижуючи
фізичні та розумові здібності людини. Дослідження показали, що характер порушень
функцій людського організму, що викликається шумом, ідентичний порушень при дії на
нього деяких отруйних препаратів.
Різні породи рослин характеризується різною здатністю захисту від шуму. За
даними угорських дослідників, хвойні породи (ялина і сосна) в порівнянні з листяними
(деревні і чагарникові) краще регулюють шумовий режим.
У міру віддалення від магістралі на 50 метрів листяні деревні насадження
(акація, тополя, дуб) знижують рівень звуку на 4,2 дБ, листяні чагарникові – на 6 дБ,
ялина – на 7 дБ і сосна – на 9 дБ. Дослідження показали, що листяні породи здатні
поглинати до 25% звукової енергії, а 74% її відображати і розсіювати. Найкращим у
цьому відношенні є з хвойних порід ялина, ялиця, туя; з листяних – липа, граб та інші.
Високий ефект захисту від шуму досягається при розміщенні зелених насаджень
поблизу джерел і шуму і одночасно захищається. Повне і всебічне використання
зелених насаджень приводить до оздоровлення міського середовища.
Можливість виникнення надзвичайних ситуацій на території парку практично
рівна нулю, оскільки екологічно небезпечних об'єктів не має. Можливість зсувів ґрунту,
підтоплення території та інших негативних факторів на рослинні угрупування парку
практично відсутня.
Негативними факторами, що впливають на природний комплекс парку є
антропогенний вплив шляхом забруднення, засмічення і витоптування території
рекреантами, забруднення повітря автотранспортом.
Ще одним важливим фактором загрози для населення можуть бути спалахи
захворювань у граків, які ночують на території парку.
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ЕКОЛОГІЯ ГРОШЕЙ
Існує гостра та об’єктивна необхідність пошуку компромісу між бізнесом та
суспільством у налагодженні виробничих процесів для нанесення мінімальної шкоди
природі та виготовленні відповідної, дружньої до навколишнього середовища продукції.
Так, із середини 19-го століття глобальна температура зросла на один градус, і основною
причиною техногенного глобального потепління є результати спалювання викопного
палива, вирубки лісів, ерозії ґрунтів і спалювання деревини. Глобальна зміна клімату має
подальші наслідки для людей: в деяких районах збільшується кількість повеней та сильних
дощів, в інших кількість опадів зменшується, а тривалих посух зростає, що призводить до
неврожаїв, проблем з водопостачанням чи до зміни цілих районів проживання. Також ліси
є унікальними екосистемами, що мають особливе значення для збереження
біорізноманіття і для багатьох природних циклів, а їх знищення є особливою проблемою.
Під соціальною відповідальністю сьогодні розуміється система добровільних
взаємовідносин між суспільством, бізнесом та державою, спрямована на удосконалення
соціально-трудових відносин, підтримання соціальної стабільності в суспільстві, розвиток
природоохоронної діяльності на національному та міжнародному рівнях. У свою чергу
корпоративна соціальна відповідальність – це така ж система у межах бізнес структури,
коли йде мова про інтереси не суспільства в цілому, а про трудовий колектив організації.
Використання електронних рахунків ідентифікується як пріоритет політики та
ключовий компонент більш ефективних і екологічно чистих бізнес-процесів.
Низка центральних банків світу розпочали вивчати можливість використання
криптовалют, а також технології блокчейн для роздрібних та великих виплат. Наприклад,
Народний банк Китаю має на меті розробити загальнонаціональну цифрову валюту,
засновану на технології блокчейн; Банк Канади та валютний орган Сінгапура вивчають
його використання для міжбанківських платіжних систем; Бундесбанк Німеччини розробив
попередній прототип для розрахунку фінансових активів на основі блокчейн. Багато
прихильників вказаної технології та криптовалют вважають, що вони матимуть суттєвий
вплив на майбутнє розвитку платіжних та фінансових систем.
На поширення та розвиток криптовалют та електронних грошей впливають низка
факторів, зокрема, впливу на навколишнє середовище – ця група чинників пов’язана із
необхідністю зменшення негативного впливу на навколишнє середовище життєдіяльності
людей і полягає у прагненні високорозвиненого суспільства до його винайдення нових
способів організації усіх процесів, що здійснюються в світі, з метою якомога більшої
економії природніх ресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій та винайдення
альтернативних ресурсів і засобів забезпечення безпечного та комфортного життя
суспільства.
З метою економії природніх ресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій
та винайдення альтернативних ресурсів і способів забезпечення безпечного та
комфортного життя суспільства. Впровадження міжнародних стандартів та підходів до
розуміння економічної та бухгалтерської суті електронних грошей, а також використання
сучасних підходів до проведення аудиту за операціями з ними сприятиме підвищенню
довіри до цього платіжного засобу, масове впровадження якого, як очікується, відбудеться
найближчим часом з огляду на постійний розвиток міждержавних та міжособистісних
зв’язків у цифровому середовищі інформаційного суспільства.
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Мельничук Петро
ТОВ Науково-виробничий центр "Запоріжгідропроект"

ФІТОРЕМЕДІАЦІЯ. ДОСВІД ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ
ПРОЦЕСІВ САМООЧИЩЕННЯ В БАСЕЙНАХ МАЛИХ РІЧОК, ЯК ВАЖЛИВИЙ
ЕТАП РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ
Сучасний екологічний стан малих та середніх річок Запорізької області,
виходячи з результатів паспортизації, оцінюється за більшістю показників, як
незадовільний. Головною причиною такого стану є надмірне антропогенне
навантаження на екологічні системи малих річок. Використання керованого природного
процесу самоочищення за допомогою біоінженерних споруд – один з основних шляхів
оздоровлення малих річок.
Ecological situation of small and middle rivers today in Zaporizhzhia region, taking
into account results of passportization, is considered to be unsatisfactory, according to the
majority of indices. The main reason of such a situation is an excessive anthropogenic
pressure on ecological systems of small rivers. Use of managed natural process of selfpurification with the help of bioengineering constructions is one of the main ways of small
rivers rehabilitation.
Водний фонд Запорізької області складають р. Дніпро, розташовані на ній
Каховське та Дніпровське водосховища, в яких зосереджено відповідно 18,2 км3 та
3,3 км3 води, 136 малих та середніх річок (довжиною більш ніж 10 км) і загальною
довжиною 2013 км, 28 водосховищ на них із загальним об’ємом води 97,6 млн. м3,
найбільшим з яких є Бердянське водосховище об’ємом 16,3 млн. м3, яке до 2004 року
(до приходу Дніпровської води) використовувалось в якості одного з джерел питного
водопостачання м. Бердянська, та 1215 ставків із об’ємом води 89,9 млн. м3.
Західна половина Запорізької області розташована на східній окраїні
Причорноморської низини. Рельєф цієї частини області – плоска рівнина з широким
розповсюдженням безстічно-подових низин. Площа водозбору найбільшого з подів –
Тимошівського – досягає 1300 км2. Східна частина області розташована на відрогах
Приазовської височини, яка є головним водорозділом між басейнами р. Дніпро і
Азовського моря. Рельєф даної частини території помірно розчленований
гідрографічною мережею. На Приазовській височині беруть початок річки басейну
р. Дніпро – р. Конка (площа водозбору 2616 км2, довжина водотоку 152 км), р. Гайчур
(площа водозбору 2145 км2, довжина водотоку 132 км, в. т.ч. в межах області 108 км),
р. Верхня Терса (площа водозбору 1677 км2, довжина водотоку 112 км, в т.ч. в межах
області 94 км), та басейну Азовського моря – р. Молочна (площа водозбору 3450 км2,
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довжина водотоку 197 км), р. Берда (площа водозбору 1743 км2, довжина водотоку
120 км), р. Обіточна (площа водозбору 1437 км2, довжина водотоку 96 км).
Середній багаторічний об’єм поверхневого стоку, який формується на території
області, не перевищує 0,5 км3. Доля місцевого стоку не перевищує 1% загальних
ресурсів поверхневих вод області.
За природною мінералізацією та вмісту солей вода малих і середніх водотоків
області не придатна для питного водопостачання і мало придатна для зрошення та
іншого господарського використання.
За хімічним складом виділяються три типи води малих та середніх річок області:
- Дніпровсько-Донецький тип (річки Конка, Верхня Терса, Гайчур, Мокра
Московка та ін.);
- південна частина Приазов’я (річки Берда, Обіточна, Лозоватка, Корсак,
верхів’я р. Молочна);
- водотоки південно-західної частини Приазов’я (нижня течія р. Молочної з
притоками, річки Тащенак, Великий та Малий Утлюки).
Хімічний склад вод малих та середніх річок наведено в таблиці 1.
Сучасний екологічний стан р. Дніпро, середніх та малих річок Запорізької області
сформувався під впливом надмірного антропогенного навантаження. Основною
складовою навантаження є наднормативне надходження забруднюючих речовин з
неочищеними та недостатньо очищеними зворотними водами.
Особливо відчутний негативний вплив скиду забруднюючих стічних вод на малі
та середні річки регіону з низьким меженним стоком або взагалі пересихаючі.
Екологічні системи малих річок особливо чутливо реагують на будь-яке
втручання і тому можуть слугувати індикатором можливих наслідків цього впливу на
набагато більш істотні за розмірами екосистеми р. Дніпро та Азовського моря.
Будівництво очисних споруд з традиційною технологією біологічної очистки є
капіталомістким заходом.
Також багато витратною є система лінійних споруд зі збирання і транспортування
забруднених вод на очисні споруди.
Як рішення проблеми, обласною програмою охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки, затвердженою рішенням обласної ради від 17.10.2003 № 9, були
визначені об’єми робіт та фінансування завдань та заходів відносно очищення стічних
вод в басейнах малих річок.
Таблиця 1
Хімічний склад вод малих та середніх річок Запорізької області
Тип
ДніпровськоДонецький

Перелік річок

Конка, Верхня
Терса, Гайчур,
М. Московка
Південна частина Берда, Обіточна,
Приазов’я
Лозоватка, Корсак,
верхів’я р. Молочна
Південно-західна Низов’я р. Молочна,
частина Приазов’я Тащенак, Великий
та Малий Утлюки

Мінералізація
весною
у межень
0,35 – 1,7
3,0 – 4,0
0,5 – 1,0

2,0 – 4,0

2,0 – 3,0

6,0 – 10,0

Сольовий склад
Сульфатний
Сульфатно-кальцієвий
(весною) – сульфатнокальцієво-натрієвий (м-ь)
Сульфатно-кальцієвонатрієвий (вес) –
сульфатно-натрієвокальцієвий/ хлориднонатрієв (у межень)

У відповідності до затвердженої програми пропонується очищати стоки в
басейнах малих річок об’ємом 10,7 тис. м3/добу за допомогою біоінженерних споруд
(БІС), що ґрунтуються на використанні керованого природного процесу самоочищення.
Необхідна загальна площа БІС – 19 га.
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БІС представляє собою басейн довільної форми, в основі або бортах котрого
розташована фільтруюча загрузка (пісок, щебінь), в яку висаджена кореневищна маса
вищих водних рослин (ВВР).
БІС об’єднують три компоненти: коріння, рослини та мікроорганізми. Система
працює, пропускаючи забруднену воду нижче поверхні фільтруючої товщі крізь
кореневу зону ВВР (очерет, рогоз, та ін.) у спеціально розрахованій споруді. Коренева
система спільно з мікроорганізмами забезпечує необхідний ефект очищення води, а
саме від: іонів амонію, нітрат-іонів на 60-90%; фосфатів – 20-60%; іонів важких металів
– 20-80%; завислих речовин – 96-98%; сульфат-іонів – 25-30%; іонів натрію, кальцію,
магнію – 10-15%; нафтопродуктів – 20-90%; бактерій E-Coli, мікроводоростей – 96-98%;
органічних сполук по БСК, ХСК – 65-90%. Зрештою одержуємо воду, очищену
природними процесами до екологічно припустимих норм.
Перелік збудованих біоінженерних споруд та тих, що знаходяться в стадії
будівництва наведений в таблиці 2.
Таблиця 2
Перелік заходів щодо попередження забруднення малих та середніх річок
(2006 – 2012 рр.)
№

Найменування

Потужність,
3
м /добу

Місце розташування

Екологічний ефект

1

Будівництво біоінженер -них
очисних споруд (БІС)
Веселівського ПНІ
Запорізької обл.

100

Басейн
р. Томаківка

2

Будівництво БІС c.Кам’яне
Вільнянсько-го району

125

Басейн р. Мокра
Московка

Те ж

3

Будівництво БІС
Преславського ПНІ

50

Басейн
р. Обіточна

–"–

4

Будівництво БІС Чернігівського
дитячого дому-інтернату
Будівництво БІС
смт. Комишуваха
Будівництво БІС
Любомирівського ПНІ
Будівництво БІС
Орловського ПНІ
Будівництво БІС
в с. Садове Мелітопольського
району
Будівництво БІС
Михайлівського ПНІ
Будівництво БІС
смт. Пришиб

50

–"–

200

Басейн
р. Юшанли
Басейн р. Конка

35

Басейн р. Солона

–"–

75

Басейн
р. Крульман
Басейн
р. Молочна

–"–

70

Зона ЦСК

–"–

100

Зона поду

–"–

5
6
7
8

9
10

30

Попередження
забруднення
поверхневих вод

–"–

–"–

Впровадження цих заходів дозволяє зменшити надходження забруднених вод до
малих річок і відповідно до р. Дніпро та Азовського моря на 735,0 м3/добу.
Перевагами використання таких споруд є низька вартість капітальних вкладень,
відсутність використання реагентів та мінімальні експлуатаційні витрати, які полягають
у періодичному очищенні відстійників (за досвідом – 1 раз на три місяці).
Науково-виробничий центр "Запоріжгідропроект" проводить спостереження за
роботою введених в експлуатацію біоінженерних очисних споруд, а також проводить
натурні дослідження щодо вдосконалення їх конструктивних особливостей та
ефективності очищення стоків.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ПІВДНЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ ЗРОШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАЦІЙ
В статті розглянуто питання стану та перспектив використання водних
ресурсів півдня Запорізької області для зрошувальних меліорацій. З наведених
статистичних даних наочно видно використання зрошуваних земель, структура
политих земель та рух зрошувальної техніки у сільськогосподарських підприємствах
області.
Ключові слова. – водні ресурси, зрошувальні меліорації, зрошувальна техніка,
водні джерела, зрошувальні землі, зрошувальні площини
Вступ. Зрошувальні меліорації відіграють важливу роль, щодо забезпечення
продовольчої безпеки півдня країни. Особливо це стосується південних регіонів країни,
у тому числі Запорізької області, де непомірна посуха, відсутність, в окремих регіонах,
якісних джерел використання води для зрошення та інші суб’єктивні та об’єктивні
природні негаразди визначають важливу прикладну задачу. На вирішення якої
необхідно спрямувати зусилля в технічному, технологічному й еколого – економічному
напрямках.
Постановка проблеми.
Сучасна аграрна політика і національна доктрина України в галузі
агропромислового виробництва спрямовані на досягнення продовольчої безпеки
держави, створення умов для розвитку високоефективного виробництва та розв’язання
проблем соціальної інфраструктури [1].
Одним із напрямків вирішення питань продовольчої безпеки є ефективне
використання води і водних ресурсів для зрошувальних меліорацій.
У сільському господарстві водні ресурси використовують для потреб сільського
населення, тваринництва, сільськогосподарського виробництва, а також для водних
меліорацій – зрошення, обводнення, при осушенні боліт і перезволожених земель.
Усього сільське господарство споживає 40-45% об’єму води, яку забирають з водних
джерел для задоволення потреб населення і галузей економіки, або 35-40%
використаної в Україні води. В останнє десятиріччя ця частка зменшилась до 26-30%
[2].
Запорізька область займає друге місце за площею, що зрошується. В
Запорізькій області налічується 240 тис. га зрошувальних земель, розташованих в 16
районах. Однак, щорічно зрошується лише 46 тис. га сільгоспугідь що становить 20%
віз загальної зрошувальної площини.
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Тому, постійна увага й турбота не лише до водогосподарського комплексу
взагалі, а й використання води у зрошувальних меліораціях є важливою
водогосподарської задачею в південних регіонах країни.
Метою досліджень є визначення сучасного стану використання зрошуваних
земель
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні задачі:
1. Визначити загальні обсяги використання водних ресурсів та зрошуваних
земель.
2. Дослідити стан технічних систем зрошування та перспективи їх можливого
використання.
Результати досліджень. Всього в Запорізькій області нараховується 240,7 тис.
га зрошувальних земель, в тому числі: 86,5% тис. га (36%) знаходиться у комунальній
власності; 56,3 тис. га (23%) на балансі приватних фермерських і колективних
господарств; 26,3 тис. га (11%) – у державній власності; 71,3 (30%) без господарські
меліоративні системи, які належать передачі у сумісну власність територіальних
громад.
Використання зрошуваних земель. В Запорізькій області налічується 226 тис.
га зрошуваних земель, що становить 12 % угідь товарного сільськогосподарського
виробництва. Але протягом 2014-2015 рр. використовувалось тільки 20 % цього
потенціалу. Найбільша частка використаних зрошуваних земель – у Мелітопольському,
Токмацькому, Якимівському та Великобілозерському районах.
У середньому, в цих районах використовувалось 37 % наявних зрошуваних
земель.
Всього
у
Мелітопольському,
Токмацькому,
Якимівському
та
Великобілозерському районах знаходиться 44 % всіх зрошуваних земель Запорізької
області, а зрошується – 81 % від усіх политих площ Запорізької області (2014-2015 рр.).
Отже, 56 % наявних зрошуваних земель, які належать іншими районам, практично не
використовуються – з них зрошується тільки 7 %, що становить 19 % від усіх
зрошуваних площ Запорізької області.
Показники використання зрошуваних земель по Запорізькій області наведено на
рис 1.

Примітка. Використано дані Запорізького обласного управління водних ресурсів

Рис. 1. Використання зрошуваних земель у Запорізькій області.
В першому стовпчику (ряд 1) наведено наявність зрошуваних земель; другий
стовпчик (ряд 2) – фактично полито 13 % поливних земель і план був виконаний тільки
на 54 %.
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Рівень виконання планів використання поливних земель також є вищим у першій
групі районів. В них було заплановано поливати 35 % земель, причому план було
перевиконано на 5 %, тоді як у другій групі районів планувалось використовувати
Основними причинами невикористання поливних земель у Запорізькій області є
незадовільний технічний стан господарських мереж, насосно-силового обладнання та
відсутність необхідної кількості дощувальних машин (рис. 2).

1)

1-ша група (Мелітопольський, Токмацький, Якимівський та Великобілозерський
2)
райони); 2-га група (інші райони)
Джерело. Дані Запорізького обласного управління водних ресурсів

Рис. 2. Рух зрошувальної техніки у сільськогосподарських підприємствах Запорізької
області: на початок і закінчення поточного року.
Зокрема, протягом 2014 р. у районах з найвищими частками зрошуваних земель,
що використовуються, загальна кількість дощувальних машин, машин і пристроїв для
поливу, водяних насосів і насосних станцій, стаціонарного та пересувного іригаційного
обладнання зросла на 7,7 %, в той час як у решті районів – скоротилась на 5,7 %.
Значне зменшення відбулося по дощувальних машинах (рис. 2). Загалом у районах
першої групи інтенсивність оновлення зрошувальної техніки вища, тобто
спостерігається перевищення коефіцієнта оновлення над коефіцієнтом вибуття, і це
відбувається по всіх видах техніки.
Суттєве погіршення технічного стану зрошуваних систем, особливо їх
внутрішньогосподарської частини, є наслідком значного скорочення обсягів бюджетного
фінансування та відсутністю власних коштів у землекористувачів.
Результати досліджень свідчать, що в структурі зрошуваних земель
простежується порушення оптимального співвідношення сільськогосподарських
культур, в основному, за рахунок різкого збільшення частки соняшнику в сівозмінах
(табл.).
Так, у Запорізькій області в 2015 р. у районах з найвищими частками
зрошуваних земель, що використовуються, в структурі политих земель технічні та
зернові культури займали 44,8 та 19,9 % відповідно, тоді як в решті районів – 18,0 та
41,2 %. Надмірна частка соняшнику в структурі посівних площ призводить до
висушування і зниження родючості ґрунту, що негативно впливає на урожайність
наступних за культур. Зниження площ посіву технічних культур можна досягти за
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рахунок збільшення питомої ваги зернових культур до оптимальних меж у сівозміні (до
40-82 %) за рахунок пшениці озимої і кукурудзи.
Означені питання в повному об’ємі стосуються об’єктів зрошування півдня
Запорізької області, у тому числі по Мелітопольському району.
Таблиця
Структура використання политих земель у Запорізькій області,
% (2015 р.)
Картопля та
Волого1)
овочеКормові
Технічні
Інші
зарядка
баштанні
Василівський
79,8
20,2
0,0
0,0
0,0
0,0
В-Білозерський
26,4
0,0
4,8
42,7
0,0
26,2
Веселівський
36,3
8,2
9,2
15,4
0,0
30,9
Вільнянський
29,5
22,2
0,4
18,0
0,0
29,9
Запорізький
93,2
6,8
0,0
0,0
0,0
0,0
К-Дніпровський
52,0
0,0
17,6
30,4
0,0
0,0
Мелітопольський
13,9
7,8
1,6
58,9
7,0
10,9
Михайлівський
18,1
30,8
0,0
15,2
21,5
14,4
Оріхівський
Токмацький
38,3
0,0
24,5
24,0
0,0
13,2
Якимвський
20,3
9,6
0,0
36,8
0,6
32,7
Всього
23,5
8,2
3,5
40,3
3,3
21,2
1-ша група
19,9
7,1
2,7
44,8
2,8
22,7
2-га група
41,2
13,9
7,5
18,0
5,5
13,7
1)
Примітка: сади, плодово-ягідні насадження
Джерело: розраховано за даними Запорізького обласного управління водних ресурсів
Район

Зернові

Тому визначення стану та перспектив використання водних ресурсів для
зрошувальних меліорацій є важливою водогосподарською задачею. Для її вирішення
якої необхідно провести інвентаризацію земель, що використовуються для зрошення,
Висновки та пропозиції. З наведених часткових статистичних даних наочно
видно, що використання зрошуваних земель та рух зрошувальної техніки у
сільськогосподарських підприємствах у Запорізькій області мають підстави щодо їх
зміни. Що обумовлено, як об’єктивними так і суб’єктивними факторами і умовами. Тому
необхідно зробити наступне:
1. Провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення, їх стан
та перспективи використання у зрошувальному землеробстві.
2. З урахувань рівня інтенсивності використання зрошувальної техніки
передбачити
використання
новітніх
технологій
і
технічних
засобів
сільськогосподарським підприємствами при зрошуванні.
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ПРОМИСЛОВЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ В СТРУКТУРІ СИСТЕМ
ЕКОЛОГІЧНОГО ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Розглянуто питання екологічного водогосподарського менеджменту систем
промислового водопостачання, які дозволяють не лише визначити шляхи їх
вирішення за рахунок технічних прикладних рішень, а й забезпечити екологічну
безпеку водних об’єктів країни
Ключові слова. Промислове водопостачання, екологічний менеджмент,
система екологічного менеджменту, екологічні проблеми, водне господарство,
промислово – урбаністичні центри
Вступ. Рівень раціонального використання природних ресурсів всіх видів
походження визначає екологічну безпеку країни. Саме до таких ресурсів належить
вода, водні розчини, стічні води, рідкі відходи та інш. Обсяги використання води
постійно зростають, і як наслідок кількість розчинів різних рівнів складності
збільшується, що утворюються у промисловому секторі країни, а це становить
небезпеку не лише для водних об’єктів, а й усього довкілля.
Ефективний менеджмент водних ресурсів водних ресурсів відіграє важливу роль
у досягненні екологічного благополуччя водних екосистем України. Одним із ключових
чинників цього процесу є забезпечення належної якості очищених промислових і
побутових вод, які скидають у водойми, подають до централізованої біологічної
споруди промислово – урбаністичних центрів чи повторно використовують у
промисловості [1].
Актуальності обраного напряму досліджень. У разі, коли розглянути
екологічні проблеми країни, то їх найбільш важливих і значущих необхідно відзначити
наступні: якість питної води, стан атмосферного повітря, радіаційне забруднення,
забруднення поверхневих вод та інш. На рис. 1 наведені екологічні проблеми, що
притаманні сучасному стану ґрунту, повітря та води і водних ресурсів.
Із означених 12 – ти екологічних проблем (рис. 1) безпосередньо з водою,
водними ресурсами і таке інше пов’язано – 3 проблеми, а опосередковано – 6. Таким
чином, 75% найбільш важливих екологічних проблем напряму залежать від рівня
забезпеченості водними ресурсами, стану води і водних ресурсів та їх екологічної
безпеки.
Одним із напрямків вирішення вищеозначених проблем у водному господарстві
країни є не лише дбайливе та раціональне використання водних ресурсів, а й
водогосподарська діяльність. Одним із суттєвих важелів впливу на визначення
екологічної безпеки води і водних ресурсів є застосування екологічного менеджменту.
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Рис. 1. Екологічні проблеми країни
У свою чергу водогосподарський менеджмент визначає цільову спрямованість
при використанні водних ресурсів: від забору води із джерел водопостачання,
раціонального використання і дбайливого при проведенні технологічних операцій.
Мета і завдання роботи. Головною метою є визначення напрямків
водогосподарського менеджменту в структурі систем промислового водопостачання.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
1. Узагальнити відомості щодо визначення в структурі систем екологічного
водогосподарського менеджменту.
2. Запропонувати інженерні, прикладні рішення в системах оборотного й
повторно – обігового водопостачання, які дозволяють зменшити антропогенне
навантаження на водні об’єкти країни.
Викладення основного змісту матеріалу. Ефективність технологій очищення
стічних вод обумовлює рівень антропогенного впливу на стан водної екосистеми та її
екологічної стабільності, що, у свою чергу, визначає безпеку систем промислового
водопостачання в країні та, і по окремих складових одиницях та елементів у
вищеозначених системах.
Екологічний менеджмент – ініціативна і результативна діяльність економічних
суб'єктів, спрямована на досягнення їхніх власних екологічних цілей, проектів і програм,
розроблених на основі принципів екоефективності і екосправедливості. Таким чином,
ефективний екологічний менеджмент забезпечує підприємству кредит довіри у
відносинах з усіма зацікавленими в його діяльності сторонами, в чому і вбачається
основна перевага екологічного менеджменту в порівнянні з традиційним формальним
екологічним управлінням [2].
На практиці під екологічним менеджментом розуміється сукупність
адміністративно-командних і ринкових важелів і стимулів, що забезпечують
усвідомлену зацікавленість ресурсокористувачів у виборі найбільш ефективних
управлінських рішень в сфері природокористування, у тому числі як на макро-, так і на
мікрорівні. Тобто, екологічний менеджмент як поняття "частини загальної системи
управління підприємством, що включає організаційну структуру, обкреслене коло
відповідальності, управлінські процедури і процеси, а також ресурси, необхідні для
визначення і впровадження екологічної політики підприємства", відповідає сутності
міжнародних стандартів ISO 14000.
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СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
(відповідно стандарту ISO 14001)

Аналіз результатів
і перегляд в системі
екологічного
менеджменту

Екологічна
політика

Організація діяльності
і реалізацію в системі
екологічного
менеджменту

Демонстрація досягнень
екологічного
менеджменту
та їх послідовне
поліпшення

Внутрішні перевірки
і коригування
діяльності
екологічної політики

Планування
природоохоронної
діяльності, відповідно
до екологічної політики

Рис. 2. Класифікація заходів системи екологічного менеджменту відповідно стандарту
ISO 14001
Екологічні аспекти охорони водних об’єктів – це складний взаємопов’язаний
комплекс проблем, принципове вирішення яких з одного боку полягає у мінімізації скиду
в природні водойми забруднювальних речовин, а з іншого - у зменшені забору свіжої
води. Для цього насамперед потрібно запобігати антропогенному впливу на водні
екосистеми, пов’язаному із скиданням стічних вод великих промислово - урбаністичних
центрів, які є складовою сумішшю промислових і комунальних стоків [1].
На рис. 3 наведено умовну класифікацію систем водопостачання промислових
підприємств в залежності від технологічних особливостей роботи оборотного
водопостачання.

ВОДОВІДНІ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Системи
оборотного
використання води

1
5

Технічна

2

1

2

Технологічна

Практична реалізація

5

3

Екологічна

Системи
повторно - обігового
використання води

4

Економічна

Подальший розвиток технології водоочищення

Рис. 3. Класифікація систем водопостачання промислових підприємств
з оборотним, повторного – обіговим циклом використанням
водних ресурсів.
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Розроблені системи промислового водопостачання: оборотного і повторно –
обігового водопостачання повинні відповідати наступним вимогам (рис. 3). Серед
головних є їх конкурентоспроможність та подальший внесок у розвиток технології
водоочищення.
Висновки та пропозиції.
Таким чином, екологічний менеджмент відіграє важливу роль у
водогосподарському комплексі країни. До головних висновків розглянутого питання
необхідно віднести наступне:
1. Використання системи екологічного менеджменту для водних об’єктів відіграє
важливу роль щодо забезпечення їх екологічної безпеки
2. Екологічний менеджмент є дієвим важелем досягнення всіх результатів у
роботі систем промислового водопостачання: технічних, технологічних та ін.
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ВПЛИВ ҐРУНТОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ
НА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ
(НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Розглянуто особливості формування умов гумусного стану ґрунту для різних
систем вирощування сільськогосподарських культур в умовах півдня Запорізької
області.
Ключові слова: меліорація, зрошення, ґрунт, гумус, обробіток ґрунту, No-till, Minitill.
Постановка проблеми. Встановлено, що еволюція ґрунтів, у тому числі
зрошуваних, проходить поступово, поетапно – від одного рівноважного стану до іншого.
При цьому кожному етапу відповідають певні ґрунтові процеси. При великій кількості
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досліджень з питань використання земель сільськогосподарського призначення, їх
меліоративного стану та родючості в науковій літературі недостатньо уваги
приділяється ґрунтовим процесам, їх особливостям в умовах ґрунтозберігаючої
технології No-till. Вивчення цих процесів, а особливо закономірностей їх змін під
впливом антропогенних факторів, дає можливість оцінити сучасний стан земель, у т.ч.
зрошуваних та раціонального використання при застосуванні ґрунтозберігаючої
технології No-till, що й визначає актуальність даної розробки.
Об’єктом дослідження є показники родючості темно-каштанових залишково
слабо- і середньосолонцюватих ґрунтів за різних систем обробітку ґрунту.
Мета дослідження – встановити спрямованість сучасних ґрунтових процесів за
різних систем обробітку.
Методика проведення досліджень. Закладка польового досліду та його
виконання проводились відповідно до методики польового досліду Б.А. Доспехова (1985)
[1]. Відбір ґрунтових зразків, відповідні спостереження та дослідження проводились
відповідно до ГОСТ 29269-91, ДСТУ 4287 : 2004 [2, 3]. Вміст гумусу був визначений за
методом Тюріна [4].
Дослідження проводились в системі режимних спостережень, які передбачають
оцінку стану ґрунтів, вивчення та контролювання змін окремих параметрів ґрунтів у
просторі і часі, просторове оцінювання змін якості та властивостей об’єктів контролю з
подальшим розробленням ситуаційних моделей розвитку процесів трансформації за
конкретних умов.
Дослідження проводилися в одному земельному масиві (землі ТОВ "Агролюкс"
Якимівського району Запорізької області) у різних сівозмінах (табл. 1).
Таблиця 1
Схема досліду
№ вар.
1
2
3
4

Система обробітку ґрунту
20 років ґрунтозберігаючої технології обробітку ґрунту Mini-till (без
зрошення)
12 років ґрунтозберігаючої технології обробітку ґрунту No-till (без зрошення)
6 років ґрунтозберігаючої технології обробітку ґрунту Mini-till (зрошення)
Традиційний обробіток ґрунту (контроль)

Результати дослідження. Під родючістю ґрунту розуміють здатність ґрунту
задовольняти потреби рослин в елементах живлення, воді, повітрі та теплі, в достатніх
кількостях, для нормального розвитку, які в сукупності є основним показником якості
ґрунту. Одними із основних показників родючості ґрунту є вміст органічної речовини та
гумусний стан ґрунту [5].
За впровадження ґрунтозберігаючої технології обробітку ґрунту Mini-till (20 років,
без зрошення) вміст гумусу в орному шарі склав 2,4 %, ступінь забезпеченості –
середній. Приріст вмісту гумусу в умовах ґрунтозберігаючої технології обробітку ґрунту
Mini-till відносно контролю дорівнює 0,6 %. Відзначається тенденція до зниження вмісту
гумусу за ґрунтовим профілем (табл. 2).
В умовах багаторічного впровадження ґрунтозберігаючої технології обробітку
ґрунту No-till (12 років, без зрошення) гумус в орному шарі склав 2,8 %, ступінь
забезпеченості – середній. Після впровадження ґрунтозберігаючої технології обробітку
ґрунту No-till визначається тенденція до збільшення вмісту гумусу відносно контролю
на 1,0 % (табл. 2).
За впровадження ґрунтозберігаючої технології обробітку ґрунту Mini-till в умовах
зрошення вміст гумусу в орному шарі склав 2,1 %, ступінь забезпеченості – середній.
Приріст вмісту гумусу в умовах зрошення відносно контролю дорівнює лише 0,3%
(табл. 2). Спрямованість і швидкість перетворень ґрунтів під впливом зрошення
визначається якістю поливної води, початковим станом ґрунтів, ступенем природної
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дренованості території, технологією зрошення, культурою землеробства тощо.
При традиційному обробітку ґрунту (контроль) визначається найменший вміст
гумусу в орному шарі – 1,8%.
Таблиця 2
Вміст гумусу за різних систем обробітку ґрунту
Шар ґрунту,
Вміст гумусу,
Ступінь
Варіант
см
%
забезпеченості
0-10
2,4
середній
Ґрунтозберігаюча
технологія
обробітку ґрунту Mini-till (20 років,
10-25
2,1
середній
без зрошення)
25-50
1,6
низький
0-10
2,8
середній
Ґрунтозберігаюча
технологія
обробітку ґрунту No-till (12 років,
10-25
1,9
низький
без зрошення)
25-50
1,4
низький
Ґрунтозберігаюча
технологія
0-10
2,1
середній
обробітку ґрунту Mini-till через рік
10-25
1,6
низький
з традиційним обробітком ґрунту
25-50
1,2
низький
(6 років, зрошення)
0-10
1,8
низький
Традиційний обробіток ґрунту
10-25
1,3
низький
(контроль)
25-50
0,9
низький
Висновки. Дослідженнями встановлено, що загальною тенденцією еволюції
властивостей ґрунтів у неполивних умовах після впровадження ґрунтозберігаючої технології
обробітку ґрунту No-till є збільшення вмісту гумусу відносно контролю на 0,6-1,0 %.
Слід відмітити таку ж закономірність збільшення вмісту гумусу в умовах
зрошення після впровадження ґрунтозберігаючої технології обробітку ґрунту Mini-till на
0,3% відносно контролю. Швидкість та інтенсивність цих ґрунтотворних процесів
залежить передусім від властивостей зрошуваних ґрунтів, системи удобрення,
сівозміни, якості поливної води та агрокліматичних показників.
Список використаних джерел:
1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов – М.: Агропромиздат, 1985.
– 350 с.
2. Якість ґрунту. Відбирання проб: ДСТУ 4287:2007. –[Чинний від 2004.30.04]. – К.:
Держспоживстандарт України, 2005. – 9 с. – (Національний стандарт України).
3. Якість ґрунту. Відбирання проб: ДСТУ 4287 : 2004. – [Чинний від 2005.07.01].–К.:
Держспоживстандарт України, 2005. – 10 с. – (Національний стандарт України).
4. Якість ґрунту. Методи визначення органічної речовини: ДСТУ 4289 : 2004. – [Чинний
від 2004-05-30]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 16 с. – (Національний стандарт
України).
5. Гордієнко В.П. Ґрунти зони Сухого Степу // Основи ґрунтознавства і землеробства:
підруч. / В.П. Гордієнко, М.В. Недвига, О.С. Осадчий, М.Г. Осінній. – К.: 2000. – С. 152-156.
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В СИСТЕМІ
ЕКОЛОГО – АГРОМЕЛІОРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ
Рoзвитoк
та
удoскoнaлeння
науковo-метoдичних
зaсaд
екологоагромелiоративного монiторингу зрошуваних та прилеглих до них земель є актуальною
проблемою сучасної мелiоративної науки i практики.
Еколого – економiчна рeглaмeнтацiя тeхнoлoгiчнoгo впливу на зрошувані землі
пов’язується нині з реалізацією спеціальних просторово організованих систем
інформаційної підтримки управлінських рішень, у т.ч. захисту території від шкідливої дії
води, оптимізації та поліпшення еколого – агромеліоративного стану земель на
масивах зрошення.
Базовою основою, джерелом довгострокової та оперативної інформації для таких
систем має стати еколого–агромеліоративний моніторинг (ЕАММ) зрошуваних земель
як частина державного моніторингу меліорованих земель.
Під еколого-агромеліоративним моніторингом розуміється підсистема моніторингу
меліорованих земель (ММЗ), яка охоплює спостереженнями ті компоненти природноагромеліоративних геосистем, що характеризують еколого – агромеліоративний стан
земель, їхню стійкість, стан забруднення ґрунтів, ґрунтових і зрошувальних вод,
ґрунтово-гідрогеологічні і ґрунтотворні процеси, урожайність сільськогосподарських
культур і якість продукції, аналіз і узагальнення даних моніторингових досліджень,
розробку і контроль реалізації сценаріїв і рекомендацій щодо збереження стійкості,
охорони і підвищення родючості зрошуваних ґрунтів.
Реалізація цільових завдань моніторингу, а саме створення умов для оптимізації і
оперативного прийняття управлінських рішень в сучасних умовах господарювання на
зрошуваних землях, потребує обґрунтування методології, методів та засобів
одержання інформації, її обробки і аналізу, оцінки, моделювання та прогнозування
вивчаємих показників, а також підготовки варіантів сценаріїв розв’язання екологомеліоративних проблем, проведення заходів з меліорації земель і ґрунтів,
вдосконалення системи і технологій зрошуваного землеробства.
На основі результатів досліджень розроблені методи моніторингових досліджень
в системі еколого-агромеліоративного моніторингу (ЕАММ). Слово "метод" (від грец.
methodos) у перекладі означає спосіб досягнення будь-якої мети. Характеризуючи
методи моніторингових досліджень, необхідно розкрити їхню спрямованість, зміст і
організаційну форму (табл. 1).
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Таблиця 1
Сутність методів моніторингових досліджень в системі екологоагромеліоративного моніторингу
Методи
моніторингових
досліджень
1. Метод
структурноорганізаційного
моделювання
екологоагромеліоративного
стану і стійкості
земель

2. Метод цільового
прогнозування
показників стану і
стійкості земель

3. Метод
інтегрованого
управління станом і
ефективністю
використання
зрошуваних земель

Рекомендації щодо практичного
застосування методів в ЕАММ

Сутність методів
На основі багаторічних спостережень (база
даних)
створюється
інтегральна
структурно-організаційна
модель
формування
еколого-агромеіоративного
стану
(ЕАМС)
зрошуваного
масиву
(господарства, поля). Принцип формування
моделі полягає у ранжуванні вивчаемих
показників за ступенем їх впливу на
формування (погіршення) ЕАМС (на базі
узагальнених багаторічних досліджень).
Визначення показників, які впливають на
погіршення ЕАМС та призводять до
розвитку деградаційних процесів в ґрунтах.
Цільове прогнозування цих показників,
моніторинг
подальшого
розвитку
негативних процесів та їх змін під впливом
меліоративних заходів.
На основі оцінки ЕАМС для геосистем
регіонального рівня (зрошуваних масивів)
пропонуються
відповідні
загальні
управлінські рішення (наприклад, режими
зрошення)
Для
геосистем
локального
рівня
пропонується
першочерговість
меліоративних заходів, з урахуванням
ранжування
(ієрархії)
показників,
які
лімітують формування доброго ЕАМС
стану

Створення єдиної інформаційної
бази
даних
(БД).
На
базі
багаторічних
досліджень
(узагальнення даних за 20 років)
закономірність розвитку сучасного
еколого-агромеліоративного
стану
(ЕАМС) земель.
Оптимізація моніторингової мережі
спостережень.
Організація детальних (спеціальних)
моніторингових
досліджень
за
показниками,
які
лімітують
формування
доброго
ЕАМС
зрошуваних земель.
Ефект – оптимізація витрат на
організацію
та
ведення
моніторингових досліджень.
Впровадження методу інтегрованого
управління станом і ефективністю
використання
зрошуваних
та
прилеглих до них земель дозволить
диференційовано (з врахуванням
лімітуючого фактору) підійти до
кожного
зрошуваного
масиву,
сівозміни, поля.
В сучасних соціально-економічних
умовах це дозволить оптимізувати
"затрати-ефективність"
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ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО
МОНІТОРИНГУ ҐРУНТІВ В УКРАЇНІ
Екологічна ситуація в Україні залишається вкрай складною, навантаження на
довкілля зростає. Забруднення і виснаження природних ресурсів продовжують
загрожувати здоров’ю населення, екологічній безпеці та економічній стабільності
держави. Недостатньо уваги приділяється охороні земельних ресурсів, скорочуються
площі зелених насаджень у населених пунктах, не вживаються належні заходи щодо
забезпечення науково обґрунтованого відтворення і невиснажливого використання
тваринного світу, нераціонально використовуються водні ресурси, тривають їх
забруднення та виснаження.
Перші кроки до екологізації виробництва в Україні було зроблені у1997-1998
роках. Це створення Національної комісії сталого розвитку при Кабінеті Міністрів
України та прийняття Верховною Радою України "Основних напрямів державної
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політики в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки". В цих документах законодавчо визначено пріоритети і стратегію
гармонійного розвитку виробничого та природо-ресурсного потенціалу держави.
Економічною
і
соціальною
основою
впровадження
екологобезпечного
землекористування в Україні були Послання Президента України до Верховної Ради
України "Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на
2000-2004 роки", Укази Президента України "Про основні напрями соціальної політики
на період до 2004 року", "Про стратегію подолання бідності", "Про Концепцію розвитку
охорони здоров‘я населення України", "Про основні напрями земельної реформи" та
інші (табл. 1).
Таблиця 1
Основні нормативно-правові акти України в сфері природокористування,
які включають елементи екологічного моніторингу
ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 р. № 1264 –XII.
ЗУ "Про екологічну експертизу" Верховна Рада України; Закон від 09.02.1995 № 45/95-ВР
Конституція України Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
ЗУ від 23.12.1997 № 771/97-ВР "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів"
ЗУ від 05.03.1998 р. № 188/98-ВР затверджено Основні напрями державної політики України у
галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки".
Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля Кабінет Міністрів
України; Постанова, Положення від 30.03.1998 № 391
Постанова від 05.03.1998 № 188/98-ВР "Про Основні напрями державної політики України у
галузі охорони довкілля, використання природних "
ЗУ від 14.01.2000 р. "Про меліорацію земель".
ЗУ "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" від 13.07.2000 p. № 1908-ІІІ
ЗУ від 21.09.2000 р. № 1989-III затверджено "Загальнодержавну програму формування
національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки".
Земельним кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ
Закон від 17.05.2001 № 2406-III "Про підтвердження відповідності"
ЗУ від 19.06.2003 р. № 963-IV "Про державний контроль за використанням та охороною земель"
ЗУ від 19.06.2003 р. № 962-IV "Про охорону земель"
ЗУ від 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрій"
ЗУ від 11.12.2003 № 1378-IV "Про оцінку земель"
Законом України від 24.06.2004 р. № 1864-IV "Про екологічну мережу України"
Про екологічний аудит Верховна Рада України; Закон від 24.06.2004 № 1862-IV
Розпорядженням КМУ від 31.12.2004 р. № 992 схвалено Концепцію Державної програми
проведення моніторингу навколишнього природного середовища.
Методичні рекомендації з питань створення систем моніторингу довкілля регіонального рівня є
міжвідомчим документом і можуть бути використані в роботі територіально-регіональними
органами суб’єктів державної системи моніторингу довкілля (далі ДСМД) Наказ Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України від 16 грудня 2005 р. № 467
Розпорядженням КМУ від 17.10.2007 р. № 880-р "Про схвалення Концепції національної
екологічної політики на період до 2020 року"
ЗУ від 21.12.2010 р. № 2818-VI затверджено Основні засади (стратегію) державної екологічної
політики України на період до 2020 року.
ЗК від 07.07.2011 № 3613-VI "Про Державний земельний кадастр"
Методика оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних
(загальнодержавних) цільових екологічних програм Мінприроди України; Наказ, Методика від
15.10.2012 № 491
ЗУ від 03.09.2013 № 425-VII "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції
та сировини"
Розпорядження від 17.10.2013 № 806-р "Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору
економіки на період до 2020 року"
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У 2012 році НААН України розроблені "Стратегічні напрямки розвитку сільського
господарства на період до 2020 року". Стратегією передбачено недостатньо заходів
щодо охорони та захисту земель. Згідно цієї програми важливим завданням у сфері
оптимізації земельного фонду України мають стати заходи щодо вилучення з
інтенсивного обробітку деградованих та малопродуктивних земель і переведення їх у
природні кормові угіддя та під залісення. Планується збільшити частку органічних
сертифікованих сільськогосподарських угідь у 2015 р. до 5 %, у 2020 р. – до 7%. Із них
ріллі у 2015 р. – до 3%, у 2020 р. – до 5%.
У вересні 2013 року було прийнято ЗУ "Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини", який набрав чинності 09.01.2014 р. Це
наступний крок на шляху до екологізації землекористування у нашій країні. Згідно цього
закону законодавство України у сфері органічного виробництва складається з
Конституції України, Земельного, Лісового, Водного, Цивільного та Господарського
кодексів України, Законів України "Про охорону навколишнього природного
середовища", "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про підтвердження
відповідності", та інших законів України, міжнародних договорів України, інших
нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в цій сфері.
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" регулює
відносини у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів,
забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу
господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження
природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших
природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з
історико-культурною спадщиною.
Закон України "Про державний земельний кадастр" регулює відносини з приводу
створення єдиної державної геоінформаційної системи відомостей про землі,
розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження
у їх використанні, даних про кількісну та якісну характеристику земель, їх оцінку, про
розподіл земель між власниками і користувачами. Державний земельний кадастр є
основним засобом реалізації земельної політики держави, що дає можливість отримати
інформацію про землі та земельні ділянки України з використанням можливостей
Інтернет-сервісів.
Автоматизована Національна кадастрова система мінімізує дублювання робіт із
збору та реєстрації геопросторових даних; забезпечує сумісність даних від різних
виробників; усуває необґрунтовані бар’єри та обмеження в інформаційній взаємодії
виробників і споживачів даних; забезпечує постійний моніторинг стану природних
ресурсів країни (земель в тому числі); сприяє створенню національної системи
технічних регламентів та стандартів в сфері геоінформатики, гармонізованих з
міжнародними стандартами, що інтегрує Україну в процес побудови європейської
інфраструктури геопросторових даних; забезпечує рівноправний та відкритий доступ
споживачів до геопросторових даних; розширює ринкові відносини у сфері топографогеодезичної, картографічної, кадастрової та геоінформаційної діяльності.
Ця система має досить широкі можливості, але використовується не повністю.
Користувачам можуть надаватись платні послуги щодо інформації про земельні
ділянки. Але впровадженню цих послуг повинен передувати зростаючий попит
населення на них та законодавство країни.
Закон України "Про охорону земель" визначає правові, економічні та соціальні
основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання,
відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі,
збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля. Доцільно
регламентувати механізм відшкодування збитків, завданих навколишньому
середовищу внаслідок порушених земель, який визначається природно-технічними
умовами порушених земель, їх розміщенням у різних природних зонах, організацією та
85

освоєністю території, ускладненням конфігурації господарських угідь. Отримані кошти
слід направляти на поліпшення порушених земель.
Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"
визначає правові, економічні, екологічні та соціальні основи організації здійснення
державного контролю за використанням та охороною земель і спрямований на
забезпечення раціонального використання і відтворення природних ресурсів та
охорону довкілля.
ЗУ "Про оцінку земель" визначає правові засади проведення оцінки земель,
професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в Україні та спрямований на
регулювання відносин, пов'язаних з процесом оцінки земель, забезпечення проведення
оцінки земель, з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів
правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування
та ринку земель.
Згідно з чинним законодавством результати нормативної грошової оцінки є
базою для справляння земельного податку, фіксованого сільськогосподарського
податку, що використовується на збереження та покращення ґрунтів, орендної плати за
земельні ділянки державної або комунальної власності, визначення мінімального
розміру орендної плати за земельну частку (пай), державного мита при обміні,
спадкуванні та даруванні земельних ділянок.
Важливість використання нормативної грошової оцінки земель у регулюванні
земельних відносин та впровадженні екологобезпечного землекористування потребує
підтримання її на сучасному рівні, приведення у відповідність зі змінами, що відбулися.
Одним з основних законів, дія якого направлена на покращення системи
охорони ґрунтів, є Закон України "Про землеустрій". Згідно цього закону землеустрій –
це сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на
регулювання земельних відносин та раціональну організацію території адміністративнотериторіальних одиниць, суб’єктів господарювання, що здійснюються під впливом
суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.
На місцевому рівні органи місцевого самоврядування повинні визначати
концепцію землекористування, формувати бюджет, де б мали місце виділення коштів
на проведення земельної реформи, виконання робіт з екологізації землекористування
тощо. Адаптація законодавства до норм ЄС є однією з найважливіших складових
політики європейського вибору України.
Отже, враховуючи тенденції сучасного етапу розвитку, необхідно більш активно
ініціювати нові форми міжнародної співпраці, що дозволять мобілізувати як зовнішні,
так і внутрішні резерви України. Тільки в такому контексті, можливо усунення існуючого
антагонізму у відносинах "виробництво - навколишнє середовище" і вихід України на
траєкторію економічного зростання. Одночасно має трансформуватися і процес
нормотворчості, направлений, передусім, на системне правове забезпечення економіки
України на шляху інтеграції в світовий еколого-економічний простір. Основну увагу при
цьому необхідно сфокусувати на законодавчому режимі і конкретизації основ
регіоналізації відносно створення ефективних регулюючих та заохочувальних
механізмів.

86

Набокін Михайло
науковий співробітник сектору гідробіологічних досліджень відділу наукових досліджень та
охорони морських біоценозів Українського наукового центру екології моря

БАГАТОРІЧНІ ЗМІНИ ВНЕСКУ NOCTILUCA SCINTILANS В БІОМАСУ
МЕЗОЗООПЛАНКТОНУ ТА ОЦІНКА СТАНУ ВОД ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ
У 2017 році на базі Українського наукового центру екології моря було подовжено
гідробіологічний моніторинг Одеської затоки, зокрема моніторинг мезозооплантону.
Проби відбиралися на двох реперних точках, розташованих в Одеській затоці – пляж
Аркадія (46°26,0’ пн.ш.; 30°46,03’ с.д.) та Мис Малий Фонтан (46°26,03’ пн.ш.; 30°46,07’
с.д.) з інтервалом в 1 тиждень, за винятком тих випадків, коли здійснити відбір не
дозволяла погода. Відбір проб мезозоопланктону здійснювався за загальноприйнятою
методикою [1] за допомогою сітки Апштейна з діаметром вхідного отвору 37 см,
розміром вічка мірошникового гасу – 150 мкм. Проби фіксували 4%-ним розчином
формальдегіду та після оброблялися за допомогою стереомікроскопу МБС-9. Проби
відбиралися з інтервалом в 1 тиждень, за винятком тих випадків, коли здійснити відбір
не дозволяла погода.
В рамках моніторінгу мезозоопланктону Одеської затоки був врахован показник
біомаси дінофлагеляти Noctiluca scintilans, її внесок у сумарну біомасу
мезозоопланктону та багаторічну динаміку її чисельності. Крім того була дана оцінка
стану середовища за показниками рекомендованими в рамках Водної рамкової
директиви (WFD) [3] ЄС.
Хоча за систематикою Noctiluka scintillans належить до дінофітових водоростей,
завдяки відносно великому розміру (0,25-0,95 мм [2]) та гетеротрофному способу
харчування екологічно вона ближче до мезозоопланктону. Крім того, Noctiluka scintillans
швидко реагує на зміни у навколишньому середовищі, що дозволяє використовувати її
як індікатор стану водойм. Так, в рамках Водної рамкової директиви (WFD) [3] ЄС
частка ноктілюки у сумарній біомасі мезозоопланктону використовується як один з
маркерів оцінки навколишнього середовища. Разом з ним там використовуються такі
маркери, як загальна біомаса мезозоопланктону та частка копепод у загальній біомасі.
Частка Noctiluka scintilans у біомасі мезозоопланктону у Одеському регіоні після
багаторічного спаду у другий половині 2017 році значно збільшилась. Так, у 2007 році
за середньорічним значенням біомаса N. scintillans складала 51,169 мг*м-3 та становила
55,02% у сумарному показнику біомаси мезозоопланктону (Рис. 1), у період з 2008 до
2015 коливалася від 0,734 мг*м-3 до 13,052 мг*м-3 та залишалася у межах від 2,34% до
15,82% від загальної маси мезозоопланктону.
Частка N. scintillans, %
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Рис. 1. Багаторічні зміни вкладу (%) Noctiluca stintillans в біомасу мезозоопланктону
в Одеському регіоні
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У 2017 році спостерігається різке збільшення чисельності та частки ноктілюки у
сумарній біомасі. Так у середньому за 2017 рік біомаса N. scintillans складала 5738,631
мг*м-3 або 61,23% від загальної біомаси мезозоопланктону (для збереження можливості
порівняння з багаторічними даними біомаса ноктілюки розрахована відповідно до
стандартних ваг [4]).
Примітно, що в перше півріччя ноктілюка у пробах була практично відсутня (Рис.
2), після, протягом 2 місяців – червня та липня, відмічався аномально високий її рівень
(більше ніж 99% від загальної біомаси), після чого рівень поступово знижується від
45,2% у серпні до 6.5% у листопаді. Це вірогідно свідчить про різке зростання рівня
органічних забруднювачів у літній період. В цілому за рік частка ноктілюки в біомасі
мезозоопланктону склала 61,23%.
В цілому за рік стан середовища за часткою ноктілюки можна охарактеризувати
як помірний (Moderate) за [3], що вказує на погіршення його стану у порівнянні з
попередніми роками. Варто відзначити, що у минулому вже спостерігався схожий
рівень ноктілюки. Так, [5] відмічала, що в липні 1987 року в районі о. Зміїний
чисельність N. scintillans доходила до 134 тис. екз*м-3 (за [4] це близько 14,6 тис. мг*м-3)
та 80,7 % від загальної біомаси мезозоопланктону.
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Рис. 2. Міжмісячні зміни вкладу (%) Noctiluca stintillans в біомасу мезозоопланктону в
Одеському регіоні
Щодо інших маркерів, що використовуються для оцінки стану середовища в
рамках [3], то загальна середня за рік біомаса мезозоопланктону склала 12,748 мг*м-3,
навесні вона складала 15,394 мг*м-3, влітку – 21 054,76 мг*м-3, восени – 12,27 мг*м-3.
Частка копепод у загальній біомасі у середньому за рік склала 28,26% (табл.).
Таблиця
Оцінка стану вод у Одеській затоці за [3]
Індикатор
Період
Рівень
Оцінка стану за WFD
Загальна біомаса
Весна
15,394
Дуже гарний/High
мезозоопланктону,
Літо
21 054,76
Дуже поганий/Bad
мг*м-3
Осінь
15,283
Дуже гарний/High
Частка N. scintillans,
Середньорічний
61,23
Помірний/Moderate
%
Частка Copepoda, %
Середньорічний
28,26
Дуже гарний/High
Висновок
Дуже поганий/Bad
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При оцінюванні якості води за [3] висновок виноситься виходячи з найгіршої
оцінки. Тому стан вод Одеської затоки в 2017 році варто оцінити як дуже поганий (Bad).
Однак зважаючи на переважаючу кількість індикаторів, демонструючих добрі показники
а також чітке обмеження по сезонам поганих показників можна допустити, що
середовище в цілому знаходиться в дещо кращому стані. Але для більш точної оцінки
необхідно оцінити за [3] дані за останні роки.
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Відомо, що починаючи з ХХ століття активно руйнується природне середовище.
І сьогодні людство уже говорить про глобальну екологічну кризу. Україна має
міжнародний статус зони екологічного лиха. Ця зона охоплює понад 10 відсотків
загальної площі території нашої країни. Природні ресурси, зокрема рослинний і
тваринний світ, знаходяться на межі повного виснаження. Якщо 30-40 років тому на
Землі щодня зникав один вид тварин, то сьогодні, за даними всесвітнього фонду
охорони живої природи, один вид зникає всього за 1 годину. До Червоної книги України
вже занесено близько 800 видів тварин і рослин. За останні 50 років у нашій країні
загинуло більше 3000 малих річок. В умовах такої кризової ситуації важливо
активізувати поширення екологічних знань, підняти на високий рівень екологічну освіту
та екологічну культуру населення і зокрема студентської молоді.
Аналіз наукової літератури дав змогу виявити, що саме глобальні проблеми
сучасності, які несуть загрозу життю і людській цивілізації, викликали необхідність
екологічної освіти, покликаної реалізувати ідеї інформаційного суспільства, що стає
актуальним. Пошук шляхів гармонійної взаємодії суспільства і природи призводить до
інтенсивного процесу екологізації загальної культури людства, і, як наслідок, – до
формування теорії і практики екологічної освіти.
Науковці дійшли висновку, що найголовнішими причинами екологічної кризи є
низький рівень екологічної свідомості людей, незнання та ігнорування ними і
суспільством законів розвитку природи, безсистемне і споживацьке ставлення до її
ресурсів. Тому для вирішення екологічних проблем необхідна підготовка таких
фахівців, які б змінили екологічну стратегію і тактику, були здатні проводити відповідну
екологічну політику, організовуючи формування екологічної культури громадян України.
Інтегративний характер екологічних знань, суперечності, що мають місце в структурі
взаємин "людина-природа" зумовлюють необхідність підготовки молоді до розв’язання
проблемних екологічних ситуацій поза залежністю їхнього професійного визначення [3].
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Тому одним із стратегічних завдань вищої школи є формування екологічної
компетентності майбутніх фахівців. Це вимагатиме вдосконалення всіх компонентів
педагогічного процесу закладів вищої освіти, створення умов для забезпечення якісно
нового розуміння місця людини в системі "людина-природа-суспільство" з позиції
гуманізму й духовності.
Проблеми екології, формування екологічної культури осмислювалися у
публікаціях
В. Андрущенка,
Г. Бачинського,
В. Вернадського,
Л. Губерського,
М. Кисельова, Б. Коммонера, Ю. Одума, А. Печчеї та інших відомих вітчизняних та
іноземних учених.
Екологія – наука про відносини рослинних і тваринних організмів та утворюваних
ними співтовариств між собою і навколишнім середовищем. А під екологічним
вихованням розуміється формування у широких верств населення високої екологічної
культури всіх видів людської життєдіяльності, так або інакше пов’язаних з пізнанням,
освоєнням, перетворенням природи [5]. Основна мета екологічного виховання
студентів закладів вищої освіти – навчити молоду людину розвивати знання законів
живої природи, розуміти суть взаємин живих організмів з навколишнім середовищем і
формувати уміння управляти фізичним і психічним станом.
Відомо, що проблема причин, кількісного і якісного аналізу, контролю та
запобігання забрудненню навколишнього середовища фрагментально відбита в
шкільних програмах та навчальній літературі. Відрадно, що в середній школі вже
введено інтердисциплінарний курс, який, ми сподіваємось, заповнить прогалини в
знаннях щодо розуміння і контролю складних взаємодій між урбанізованим та
індустріалізованим людським суспільством і природою. Адже для реалізації реформи
шкільної освіти потрібне обов'язкове екологічне виховання протягом всіх років
навчання.
Безперечно, шлях до високої екологічної культури студентів закладів вищої
освіти лежить через ефективну екологічну освіту.
Загальним завданням екологічної освіти та екологічного виховання є
формування екологічної свідомості особистості. Воно конкретизується на рівні трьох
основних задач:
а) формування адекватних екологічних уявлень;
б) формування суб’єктивного ставлення до природи;
в) формування системи умінь і навичок (технологій) взаємодії з природою.
У сфері формування екологічних уявлень зміст екологічної освіти базується на
таких основних положеннях:
а) складність системи внутрішніх взаємодій у природі;
б) енергетичний обмін між техносферою і біосферою;
в) світ природи як духовна цінність;
г) взаємозв’язок природних умов і розвитку суспільства [5].
У сфері формування суб’єктивного ставлення до природи зміст екологічної
освіти і, в першу чергу, виховання полягає у розвитку цього ставлення у дітей,
починаючи із шкільного віку, в орієнтації виховання на народні традиції, звичаї. У сфері
формування стратегій і технологій екологічної діяльності зміст екологічної освіти
полягає в оволодінні молоддю уміннями та навичками:
а) естетичного засвоєння природних об’єктів;
б) отримання наукової інформації щодо світу природи;
в) взаємодії з природними об’єктами в умовах антропогенного середовища;
г) природоохоронної діяльності.
Екологічна освіта у закладах вищої освіти є продовженням попередніх етапів
екологічної освіти (дитячий садок, середня школа, родина) і наступним, більш високим
рівнем у системі безперервної багатоступеневої екологічної освіти. Заклади вищої
освіти повинні виховувати у студентів почуття високої відповідальності за збереження
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та примноження природних багатств, бережливе їх використання, охорону природного
середовища та довкілля.
Основне завдання екологічної освіти та виховання – необхідність закріпити у
суспільстві усвідомлення того, що природні багатства не безмежні. Сучасне суспільство
не має права жити за рахунок майбутніх поколінь.
Сьогодні екологічна освіта у закладах вищої освіти поділяється на 2 напрями:
нормативна базова дисципліна для фахівців усіх спеціальностей та фахова екологічна
освіта включно з підготовкою спеціалістів для різних галузей народного господарства
[1].
Сподівання на нормальне продовження життєдіяльності людей на нашій планеті
пов’язане зі зміною духовності, з рівнем свідомості людей. Однак зміна свідомості –
досить повільний процес. Перебудова свідомості потребує не одного десятиліття, а
можливо і століття для формування у людей нового ставлення до світу. Якщо під
екологічною свідомістю розуміти усвідомлення кожною людиною цінності існування як
природного так і соціального середовища, то стає зрозумілою необхідність розв’язання
комплексу завдань з формуванню екологічної свідомості. Особливу актуальність ця
проблема має у "посттоталітарних країнах", де гуманізація взаємовідносин між
природою і людиною стала нормою поведінки багатьох поколінь, в усіх соціальних
групах суспільства.
Е. В. Гірусов констатує, що екологічна свідомість є сукупністю поглядів, теорій і
емоцій, які відображають проблеми співвідношення суспільства і природи у плані їх
розв’язання відповідно до конкретних соціальних і природних можливостей. Тобто
екологічна свідомість ґрунтується на ідеологічних і моральних цінностях, але
передбачає їх індивідуальне осмислення. Вона формується із знань і переконань в
галузі взаємостосунків суспільства і природи, на екологічно доцільному ставлення до
природних ресурсів, вміннях застосовувати науково обумовлені рішення по
відношенню до природи: відображає індивідуальний досвід спілкування з природними
системами.
Тому одним з глобальних завдань вищої школи є сприяння формуванню у
кожного студента особистісного аксіологічного сенсу знань. Принципове завдання
гуманістичної педагогіки – навчання повинно бути не тільки науково цінним, але й
особистісно значимим. Це можливо при залучення знань з різних сфер життєдіяльності
людини та багатогранний розгляд об’єктів екологічної науки у цих сферах. На нашу
думку, тільки на цій основі можливе активне формування екологічної свідомості і
культури студентів [2].
Розвиток і формування екологічної свідомості студентів закладів вищої освіти
всіх спеціальностей є досить важливою проблемою сьогодення, що пов’язано з їх
майбутньою професійною діяльністю. Магістральним напрямком реформування
освітньої системи України можна визначити компетентнісну стратегію, яка пов’язана з
принципово новим цілепокладанням у педагогічному процесі, перенесенням акцентів із
знань та вмінь як результатів навчання на формування компетенцій. Означене питання
вельми актуальне в європейському просторі і є одним з важливих напрямків освіти в
Україні. Цей напрям визначають як виховання "національно свідомої, вільної,
демократичної, життєво і соціально компетентної особистості" [6].
Екологічна свідомість ґрунтується на ідеологічних і моральних цінностях, але
передбачає їх індивідуальне осмислення. Вона формується на основі ключових
компетенцій: соціальних, полікультурних, комунікативних, інформаційних, саморозвитку
і самоосвіти, продуктивної творчої діяльності. Одним з шляхів формування та таких
компетенцій є гуманістично орієнтоване навчальне завдання, тобто завдання, яке
спрямоване на становлення не тільки фахових, предметних компетенцій, але й на
розкриття різноманітних аспектів життєдіяльності людини та суспільства [4].
Підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості і
культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства й
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природи (не насильство, а гармонійне співіснування з нею!) повинна стати одним з
головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих екологічних і соціально-економічних
проблем сучасної України.
Екологічна освіта, як цілісне культурологічне явище, що включає процеси
навчання, виховання, розвитку особистості, повинна спрямовуватися на формування
екологічної культури, як складової системи національного і громадського виховання,
екологізацію навчальних дисциплін та програм підготовки, а також на професійну
екологічну підготовку через базову екологічну освіту.
Реформування екологічної освіти та виховання має здійснюватися з
обов’язковим врахуванням екологічних законів, закономірностей, наукових принципів,
що діють комплексно в біологічній, технологічній, економічній, соціальній і військовій
сферах.
Основною метою екологічної освіти з формування екологічної культури окремих
осіб і суспільства в цілому, формування навичок, фундаментальних екологічних знань,
екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як
універсальної, унікальної цінності. Екологічна освіта, з одного боку, повинна бути
самостійним елементом загальної системи освіти, і з іншого боку, виконує інтегративну
роль у всій системі освіти [Radieva, 2018].
Ця мета досягається поетапно шляхом вирішення освітніх і виховних завдань та
вдосконалення практичної діяльності.
Екологічна освіта спрямовується на поєднання раціонального й емоційного у
взаємовідносинах людини з природою на базі принципів добра й краси, розуму й
свідомості, патріотизму й універсалізму, наукових знань і дотримання екологічного
права.
Екологічна освіта – це сукупність наступних компонентів: екологічні знання –
екологічне мислення – екологічний світогляд – екологічна етика – екологічна культура.
Основними стратегічними напрямками розвитку екологічної освіти є: розробка наукових
основ неперервної екологічної освіти на основі Національної доктрини розвитку освіти у
XXI столітті, здобутків української та зарубіжної педагогічної практики за участю
Академії педагогічних наук України, провідних вчених і практиків освітньої галузі,
Міністерства екології та природних ресурсів України, громадських екологічних
організацій; поступове поетапне реформування екологічної освіти та виховання
особистості на наукових і духовних принципах з урахуванням національних традицій,
надбань та світового досвіду; формування поколінь з новою екологічною культурою,
новим екологічним світоглядом на принципах гуманізму, екологізації мислення,
міждисциплінарної інтеграції, історизму та системності з метою збереження і
відновлення природи України та її біологічного різноманіття; розвитку міжнародних
зв’язків і співробітництва у галузі екологічної освіти і науки, охорони довкілля,
раціонального використання природних ресурсів, збереження біосфери і цивілізації
[Радева, 2016].
Вища екологічна освіта спрямована, з одного боку, на завершення формування
екологічної культури фахівців за різним фахом, і, з іншого боку, вона забезпечує
підготовку спеціалістів із профільною вищою екологічною освітою чотирьох рівнів
(початкова, базова і два рівні повної вищої екологічної освіти), які відрізняються за
ступенем глибини, ґрунтовності й специфікою підготовки спеціалістів.
Велике значення для підвищення рівня вищої екологічної освіти мають:
міжвузівські, регіональні і міжнародні контакти викладачів і студентів (слухачів); участь
фахівців Мінекоресурсів в розробці Державних стандартів екологічної освіти; зв’язки з
громадськими організаціями; регулярний обмін досвідом, стажування, виконання
спільних екологічних проектів, науково-дослідних програм і видання підручників та
посібників; термінова підготовка і перепідготовка педагогічних кадрів вищих навчальних
закладів у галузі екологічної освіти [7].
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ГІДРОЛОГІЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АЗОВСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вивчено склад і характеристики гідрологічно-рекреаційних умов; розроблено
структурно-логічну модель гідрологічно-рекреаційного потенціалу; виявлено основні
типи гідрологічно-рекреаційних умов Азовського моря в Запорізькій області;
проведено аналіз динаміки змін гідрологічно-рекреаційних умов Азовського моря в
Запорізькій області в 2009 –2017 рр.
Постановка проблеми. Узбережжя Азовського моря є однією з найбільш
відвідуваних курортних зон в Україні. Його популярність визначається як сприятливими
кліматичними умовами, так й гідрологічно-рекреаційним потенціалом Азовського моря.
Дослідження складу та динаміки зміни гідрологічно-рекреаційного потенціалу моря
сприятиме раціональному рекреаційному розвитку території.
Мета роботи полягає у виявленні впливу гідрологічних особливостей
Азовського моря на розвиток рекреації та аналізі динаміки їх змін за останні роки.
Новизна роботи полягає у виявленні тенденції розподілу гідрологічнорекреаційних умов Азовського моря протягом курортного сезону за останні роки.
Основні матеріали дослідження. Для дослідження гідрологічно-рекреаційного
потенціалу ми пропонуємо скористатись структурно-логічною моделлю, яка наочно
висвітлює склад відповідних ресурсів і їх вплив на розвиток рекреаційної діяльності
певної території (рис.1).
Така модель також дозволяє виявити склад і структуру наукового дослідження.
Запропонована модель представляє географічну систему відкритого типу, вона має
вхід і вихід. Входом в систему, що визначає, в значній мірі, її структуру, є рекреаційні
потреби людини. Виходом з системи виступає рекреаційний ефект, який визначається
як поєднання тривалості, ступеню комфорту і якості оздоровлення. Рекреаційна
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діяльність на Азовському узбережжі в Запорізькій області має яскраво виражену
сезонність. Головними видами рекреаційних занять тут є пляжно-купальний відпочинок
і таласотерапія. Курортний сезон припадає на період з травня по вересень. Нами
розраховано і проаналізовано
розподіл і тривалість різних типів гідрологічнорекреаційних умов біля узбережжя за період з 2009 до 2017 рр.

ГІДРОЛОГІЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
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Рис. 1. Модель гідрологічно-рекреаційного потенціалу
Висновок. Можна констатувати, що в період з травня по вересень 2009-2017 рр.
гідрологічно-рекреаційні умови Азовського узбережжя Запорізької області відрізнялись
відносною стабільністю із помітним переважанням сприятливих умов. Середня
тривалість сприятливих умов складала 136 днів, що порівнюючи з середньою
тривалістю сприятливих рекреаційних погод в 110-114 днів, створює потенційний запас
для збільшення тривалості курортного сезону.
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АЛЬГОФЛОРА ПОСТІЙНОГО ВОДОТОКУ КИЗИЯРСЬКОЇ БАЛКИ
МІСТА МЕЛІТОПОЛЯ
У роботі надається фізико-географічна характеристика регіону дослідження,
проаналізовані гідрологічні показники досліджуваної водойми, здійснений відбір
альгологічних і водних зразків з водотоку балки Кизиярської для проведення
гідрохімічного та альгологічного аналізу, досліджений видовий склад водоростей,
з’ясовані індикаторні властивості виявлених видів в залежності від гідрохімічних
показників.
Постановка проблеми. Малі річки, постійні та тимчасові водотоки потерпають
від значного антропогенного навантаження (будівництво гребель, каналізування русл,
забруднення та ін.). Антропогенний тиск в десятки разів збільшуються на водотоки в
межах населених пунктів. Слід зазначити, що водотік балки Кизиярської є притокою
річки Молочної, нижня частина якої входить до списку водно-болотних угідь які
включені до списку Рамсарської конвенції. Безперечно, що видовий склад нижчих
рослин надав загальну уяву про стан водойми, а відповідно і якість води яка попадає
до річки Молочної. В цьому випадку, водорості можна використовувати як біологічні
маркери і індикатори сучасного стану водойм. Таким чином, дослідження альгофлори
водотоків в межах населених пунктів є дуже актуальними і своєчасним.
Мета роботи полягає у встановленні видового складу нижчих рослин, виявленні
структури альгофлори для подальшого використання окремих видів в якості індикаторів
стану водойм.
Новизна роботи. Вперше надається видовий склад водоростей водотоку балки
Кизиярської.
Основні матеріали дослідження. Через струмок перекинуто 6 мостів, які на
нашу думку значним чином впливають на гідрологічний режим водотоки. Довжина
Кизиярської балки становить 3,70 км. Аналіз літературних джерел про прісноводні
водойми урбанізованих екосистем показує, що дані про видовий склад водоростей є
вкрай недостатнім. Не дивлячись на зручність використання водоростей як
біоіндикаторів природних екосистем, дослідження в літературі торкаються переважно
хімічного складу або бактеріального населення досліджуваних водойм. Відомостей по
дослідженням невеликих прісноводних водойм урбанізованих територій та, зокрема,
про їх водоростеве населення здійснених на території України в літературі недостатньо
або вони є фрагментарними.
За результатами проведених альгологічних досліджень в Кизиярській балці
виявлено 9 видів водоростей, які представляють 5 відділів: Cyanoprocaryota,
Charophyta (по 1 виду, що складає по 11,1% від загальної кількості знайдених видів),
Chlorophyta, Ochrophyta (по 2 види – 22,2%, відповідно), Bacillariophyta (3 види – 33,3%).
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Зазначені види належать до 6 класів, 7 порядків, 7 родин, 9 родів. Провідними класами
альгофлори Кизиярської балки є Ulvophyceae, Xanthophyceae (по 2 види кожний). До
провідних порядків відноситься лише один – Cladophorales (2 види). На рівні родин,
родів та видів чітко окреслених провідних таксонів не встановлено, що також є
унікальною характерною рисою альгофлори.
Висновок. Унікальність досліджуваної альгофлори виражається в досить
збідненому видовому складі, що пояснюється невеликими розмірами водотоки та
поганою якістю води. Погана якість води, на нашу думку, спричинена декількома
факторами:
- викидами у струмок значних обсягів неочищених побутових стоків з
приватного сектору;
- значним забрудненням водотоку органічною речовиною різного походження;
- відсутністю промивного режиму на більшості ділянках водотоки і низьким
вмістом кисню у воді (навіть у холодну пору року);
Ще одним доказом поганої якості води на нашу думку є відсутність у альгофлорі
водотоку Кизиярської балки представників відділів Chrysophyta та Euglenophyta які
притаманні чистим прісноводним водоймам.
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ
ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
У СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
В сучасних умовах, коли відбувається найглибший і різносторонній вплив
суспільства на природне середовище, все більшого значення набуває екологічне
виховання студентської та учнівської молоді. Екологічне виховання призначене для
формування екологічного світогляду, моральності та екологічної культури людей. Для
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досягнення цих цілей потрібна інтеграція всіх знань про природні та суспільні закони
функціонування навколишнього середовища [5].
В даний час все частіше проявляється небезпечна помилка про переважне
значення особистості над громадським. Тому розвиток упевненості в пріоритеті
загальнолюдських екологічних цінностей над егоїстичними інтересами окремих
особистостей і груп перетворився в складну моральну проблему. Ні для кого не секрет,
що у погоні за заробіток керівники промислових підприємств часто забувають про те,
що всі ми ‒ невід’ємна частина природи [8].
Формування екологічної культури і світогляду перешкоджає представленню про
те, що людство у своїй господарській діяльності ще не перейшло кордонів екологічно
дозволених переходів. Звідси витікає помилкове уявлення про можливість
продовження економічного розвитку за допомогою нескінченного збільшення
споживання природних ресурсів: мінеральних, водних, земельних, лісових, біологічних,
рекреаційних та інших.
Центральною частиною екологічного світогляду та культури має стати
усвідомлення
необхідності
соціально-екологічних
обґрунтованих
обмежень
споживання. Поки же в світі панує ідеологія споживачів, тому формування екологічного
світогляду та відповідної поведінки представляє найтяжчу задачу.
Проблеми екологічного виховання слід розглядати не ізольовано, а в зв’язку з
моральним, естетичним, фізичним формуванням рівня розвитку особистості.
Екологічне виховання ‒ це нова галузь педагогіки, яка відрізняється від
традиційної ознайомлення з природою. В основі формування екологічної культури
лежить розуміння значимих залежностей та зв’язків, що існують у світі природи,
взаємодії живого та неживого природи [10].
Саме тому сьогодні підготовка педагога в системі освіти повинна будуватися на
гуманізації та особистісної орієнтації, природознавстві та культурообізнаності.
В даний час студенти націлені переважно на отримання екологічних та
природоохоронних знань. Набуття навичок використання цих знань в різних ситуаціях
на практиці у студентів у більшості випадків відсутня.
Створення нового ставлення людини до природи ‒ завдання не тільки
соціально-економічне і технічне, а й моральне. Воно виходить із необхідності
виховувати екологічну культуру, формувати нове ставлення до природи, засноване на
нерозривному зв’язку людини з природою. Одним із засобів вирішення даного завдання
стає екологічне виховання, де під вихованням в широкому сенсі слова розуміється
освіта, розвиток [10].
Метою екологічного виховання є формування відповідального ставлення до
навколишнього середовища, яке базується на базі екологічної свідомості. Це вимагає
дотримання моральних і правових принципів природокористування та пропаганду ідей
його оптимізації, активну діяльність по вивченню й охороні природи.
Сама природа розуміється не тільки як зовнішнє по відношенню до людини
середовище ‒ вона включає в себе людину.
Ставлення до природи тісно пов’язане з сімейними, громадськими,
виробничими, міжособистісними відносинами людини, охоплює всі сфери свідомості:
наукову, політичну, ідеологічну, художню, моральну, естетичну, правову.
Відповідальне ставлення до природи ‒ складна характеристика особистості.
Вона означає розуміння законів природи, що визначають життя людини, проявляється
в дотриманні моральних і правових принципів природокористування, в активній творчій
діяльності з вивчення та охорони середовища, пропаганді ідей раціонального
природокористування, у боротьбі з усім, що згубно відбивається на довкіллі [5,8].
Умовою такого навчання і виховання виступає організація взаємозалежної
наукової, моральної, правової, естетичної та практичної діяльності учнівської молоді,
спрямованої на вивчення і поліпшення відносин між природою і антропогенною
діяльністю [3,7].
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Критерієм сформованості відповідального ставлення до навколишнього
середовища є моральна турбота про майбутні покоління.
Мета екологічного виховання досягається в єдності вирішення наступних
завдань:
‒ освітніх ‒ формування системи знань про екологічні проблеми сучасності та
шляхи їх вирішення;
‒ виховних ‒ формування мотивів, потреб і звичок екологічно доцільної
поведінки і діяльності, здорового способу життя;
‒ розвиваючих ‒ розвиток системи інтелектуальних і практичних умінь з
вивчення, оцінки стану і поліпшення навколишнього середовища; розвиток прагнення
до активної діяльності з охорони навколишнього середовища: інтелектуального
(здатності до аналізу екологічних ситуацій), емоційного (відношення до природи як до
універсальної цінності), морального (волі і наполегливості, відповідальності) [10].
Студентам спеціальності "географія" необхідний базовий рівень екологічної
освіти та культури для їх подальшої педагогічної діяльності. Потрібні конкретні знання,
що охоплюють ціннісні орієнтації, знання і вміння на базовому рівні екологічної освіти.
Цьому сприяє певний зміст, заснований на інтеграції навчальних дисциплін фізикогеографічного циклу: загальне землезнавство (людська діяльність постає як рушійна
сила антропосфери), фізична географія материків та океанів (людина розглядається
єдиним свідомим компонентом всіх екосистем); географія ґрунтів з основами
ґрунтознавства
(антропогенне
перетворення
ґрунтового
покриву),
охорона
навколишнього природного середовища (основи природоохоронної діяльності,
географічні чинники забруднення довкілля) [4, 11].
Зміст екологічного виховання включає в себе систему норм (заборон і приписів),
які випливають з ціннісних орієнтацій, що принципово відрізняються від існуючих.
З традиційної точки зору світ існує для людини, який виступає мірою всіх речей,
мірою ж природи є її корисність. Звідси споживацьке ставлення до природи.
На противагу нова система цінностей виходить з розуміння унікальності і
самоцінності природи. При цьому людина розглядається як частина природи, а при
характеристиці природи підкреслюється її багатостороння цінність для людини.
Виявляється міждисциплінарний склад змісту екологічного виховання, яке можна
згрупувати в три компоненти ‒ науковий, ціннісний, нормативний і діяльнісний.
Науковий ‒ провідні ідеї, теорії та концепції, що характеризують здоров’я
людини і довкілля її проживання; походження, еволюцію і організацію природних
систем як об’єктів використання та охорони.
Ціннісний ‒ екологічні орієнтації людини на різних етапах історії суспільства;
мети, ідеали, ідеї, що характеризують людину і природу як універсальні цінності;
поняття економічної оцінки навколишнього середовища, шкоди, що завдається їй,
витрат, необхідних на її відновлення і запобігання шкоди.
Нормативний ‒ система моральних і правових принципів, норм і правил,
приписів і заборон екологічного характеру.
Проблема екологічного виховання та освіти існувала, і буде існувати протягом
розвитку суспільства. Формування морально-екологічних понять є однією з умов
ефективності екологічної освіти й виховання. Для цього необхідне залучення молоді до
різних видів діяльності: навчально-пізнавальної, науково-дослідницької, туристичнокраєзнавчої,
пропагандистсько-просвітницької,
природоохоронної
тощо.
Слід
зазначити, що тільки за органічного поєднання різних видів діяльності можна
забезпечити розв’язання всіх завдань екологічної освіти й виховання студентської
молоді [10].
На кафедрі фізичної географії і геології Мелітопольського державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького викладачі протягом багатьох
років працюють над проблемою практичного застосування екологічних знань. Під час
проходження такого виду навчальної роботи, як навчальна практика, студенти
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вивчають різні природні компоненти: геологічну, будову, ґрунтовий покрив, рослинний і
тваринний світ, гідрологічні об’єкти, атмосферні явища та їх сучасний екологічний стан.
На кожній із практик обов’язковим є розробка екскурсії у природу зі школярами по
вивченню природи рідного краю [1,2,6,12].
В даний час екологічне виховання розглядається як складова частина всебічного
розвитку особистості. При цьому майбутні учителі географії повинні знати:
‒ зміст і завдання екологічного виховання школярів;
‒ форми та методи екологічного виховання;
‒ про взаємозв’язок екологічного виховання з розумовим, трудовим, моральним,
естетичним та фізичним вихованням.
Більшість людей засвоюють те або інше переконання з дитячих років, до того, як
отримують можливість критично осмислити отриману інформацію. Тому особливу увагу
слід приділити змісту педагогічної практики, що включає завдання екологічного змісту.
Без особливих труднощів можлива реалізація завдань екологічного виховання при
проведенні студентами-географами пробних і залікових уроків у школі за предметами
природничо-географічного циклу Але вирішити дану задачу лише на одному уроці
неможливо сформувати екологічну культуру дитини за два години на тиждень. Тому
необхідно включити завдання екологічного змісту і на пробні уроки фізичного
виховання, історії, біології, а також на уроках математики та ін. [9].
Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що взаємодія з природою
дійсно має великий психолого-педагогічний потенціал. Але без готовності особистості
правильно сприймати навколишню природу, неможливо реалізувати багато функцій.
Наприклад, тварини та рослини лише тоді можуть виконувати функцію партнерів по
спілкуванні, коли особистість готова їх як суб’єктів, в іншому випадку вони залишаються
"оточуючим середовищем", що задовольняє потреби цієї особистості. В останні роки
з’явилася тенденція розгляду екологічного виховання як одного з найважливіших
аспектів соціалізації особистості, тобто активного пристосування до середовища
проживання, прийняття та відповідального виконання законів існування людини в
природі та суспільстві. Не обов’язково бути екологом, щоб любити природу [10].
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INTERNATIONAL COOPERATION OF UKRAINE
IN THE FIELD OF ECOLOGY
Introduction
Safe living and activity of citizens and society, preservation and restoration of the
natural environment is a priority of national and international policy of Ukraine. The direct
relationship between environmental pollution and a significant deterioration of public health,
and the negative changes in its gene pool, highlights the importance of the right of citizens to
a safe and healthy life and health environment. The problem of protection and restoration of
the environment, as a general system of life support of a person, with the observance of
perspective interests of economic and social development of Ukraine becomes a special
acuteness.
The negative effects of society's influence on nature are not limited to the borders of
the state, the interests of different countries and require the mutual harmonization of national
environmental policies. The right of a person to a comfortable environment and a clean
environment in the constitutions of modern states is considered a legal basis for the legal
100

consolidation of the ecological function of the state. Preservation of the environment for
present and future generations as a common responsibility of the state, civil society and
human being is an ecological and legal imperative in almost all countries of the world [Tkach
2016; Głowski, Kvilinskyi 2017; Kolomiets, Golovkova 2017].
Results achieved
The natural environment, as a combination of natural and natural-social conditions
and processes, is a complex ecosystem, which is characterized by purely natural and
natural-man-made patterns. The state environmental policy ensures regulation of social
relations in the natural environment in relation to: environmental protection; use of natural
resources; creation of conditions for ecological safety; formation, preservation and rational
use of the ecological network.
The purpose of the national environmental policy is to stabilize and improve the state
of the environment of Ukraine by integrating environmental policy into the socio-economic
development of Ukraine in order to guarantee an environmentally safe natural environment
for life and health of the population, the introduction of an ecologically balanced natural
resource management system and the conservation of natural ecosystems [About Basic
Fundamentals (strategy) of the state environmental policy of Ukraine 2010].
The national environmental policy is aimed at the formation of internal and external
environmental policy for the achievement of strategic goals:
 raising the level of social ecological consciousness;
 improvement of the ecological situation and increase of ecological safety;
 achievement of the health of a person's state of the environment;
 integration of environmental policy and improvement of the integrated
environmental management system;
 termination of loss of biological and landscape diversity and formation of ecological
network;
 provision of ecologically balanced nature management;
 improvement of Regional Environmental Policy [About the Basic Principles
(Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine 2010].
The orientation towards a balanced ecological and economic innovation development
of Ukraine in the present conditions is restrained by a number of factors:
 the existing system of public administration in the field of environmental protection,
regulation of the use of natural resources, lack of a clear separation of environmental and
economic functions;
 insufficient level of efficiency of the state ecological policy in Ukraine and the
degree of its implementation in all spheres of state policy;
 inherited structure of the economy with the predominant share of resource and
energy-intensive industries;
 physical and moral depreciation of fixed assets of industrial and transport
infrastructure;
 preservation of the raw material nature of the economy (with predominance of
mining, raw materials processing industries) and the natural-resource nature of exports in
conditions of depletion of many types of natural resources;
 problems of issues of quality and stability of information provision with
environmental information;
 insufficient understanding of the priorities of the preservation of the environment
and the benefits of sustainable development in society;
 non-compliance with environmental legislation;
 actual absence of economic and legal barriers in Ukraine for the operation of dirty
technologies;
 insufficient formation of civil society institutions [Kolomiets 2018; Tkach 2015; Laiko,
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Kwilinski 2017; Melnychenko, Kwilinski 2017; Radieva 2018].
The solution of the current environmental problems in Ukraine is possible only in the
context of wide and active international cooperation of all countries in this area. The principle
of international cooperation in state environmental policy is implemented in the relevant
international environmental law, as well as reflected in national law. The protection of nature
and the rational use of its resources is a global problem of modern mankind, due to the
global nature of environmental problems; transboundary nature of environmental pollution;
international obligations of countries on environmental protection; the need for an
international exchange of experience and technologies, and the possibility of attracting
foreign investment [Radeva 2016].
International cooperation of Ukraine in the environmental sphere is defined by the
Law of Ukraine "On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of
Ukraine", as well as international and interstate agreements and agreements, which are part
of the national legislation (Art. 9 of the Constitution of Ukraine).
Important sources of international environmental law:
 UN Declaration on Environment, adopted in 1972; at the UN World Conference on
Environmental Issues (Stockholm, Sweden) [United Nations Conference on the Human
Environment 1972];
 World Strategy for the Conservation of Nature adopted by the International Union
for the Conservation of Nature and Natural Resources in 1980. (Ashgabat, Turkmenistan);
 "Declaration of Rio", approved by the International Conference on Environment and
Development in 1992. (Rio de Janeiro, Brazil) [The Rio Declaration 1992].
Along with the fulfillment of Ukraine's obligations stemming from multilateral
agreements in the field of environmental protection and environmental safety, in the long run,
it is important to further expand international cooperation in the following areas:
 cooperation with international organizations of the UN system in the field of
environmental protection (UNEP - United Nations Environment Program, UNECE - UN
Economic Commission for Europe, UNDP - United Nations Development Program, IAEA UN International Nuclear Energy Agency, FAO - Food Organization Agriculture, the UN
Center for Human Settlements, the Commission on Sustainable Development, the Global
Environment Facility, etc.);
 participation in regional environmental events (Black Sea, Danube, Carpathians,
etc.);
 participation in international programs for the elimination of the consequences of the
Chernobyl accident (problems of waste, transfer of air and water pollution, etc.).
In Ukraine there is a tendency for the constant development of national environmental
legislation in accordance with the environmental legislation of other countries and
international legal acts. The consideration of world experience is a necessary and
indispensable element of lawmaking, an important benchmark when implementing a legal
institution for the reform of environmental legislation, analogues of which exist in the
European legal space, but lacking in Ukraine.
Following the signing of the Association Agreement between Ukraine, on the one
hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member
States, on the other hand (from March 21, 2014 and June 27, 2014), ratified by the Law of
Ukraine of 16 September 2014 No. 1678-VII [Association Agreement 2014], the National
Strategy for approximation (approximation) of Ukrainian legislation to EU law in the field of
environmental protection was promulgated [National Strategy 2015].
Ukraine has undertaken international obligations under the Protocol on Strategic
Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a
Transboundary Context, ratified by the Law of Ukraine dated July 1, 2015, No. 542-VIII,
which stipulates the need for the creation of adequate and effective legal mechanisms to
ensure a high level of environmental protection and public health that would ensure effective
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public participation in strategic environmental assessment, taking into account its position in
the documents being developed to ensure Longer Sustainable Development [About
Ratification 2015].
Summary.
The complicated ecological situation in Ukraine is largely due to the lack of attention
to the issues of ecologization of public consciousness and morals, culture and education,
which involves the formation of fundamentally new values, priorities and ideological
guidelines for socio-economic development, aimed at the rational use of natural resources
and conservation and harmonious reproduction. all ecosystems.
Determine the main directions of improvement of state environmental policy:
 development of the foundations of a new socio-ecological and economic model of
society development;
 improvement of the conceptual approach to the principles of environmental law;
 improvement of legal regulation of ecological social relations through the
codification of environmental law;
 development of the Concept for the development of Ukrainian legislation with the
founding of the basis for reforming its environmental legislation, taking into account the
experience of well-balanced systematization of normative legal acts in the environmental
field of European states;
 creation of a system of economic and legal mechanisms for the financial stimulation
of business to environmental responsibility;
 introduction of innovative new and improvement of used environmentally hazardous
technologies and equipment;
 development of the Concept for the formation of the ecological culture of the
population;
 constant monitoring of the ecological state in the system of national security of the
state;
 preventive action to prevent the emergence of environmental conflicts.
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MODEL OF FINANCING IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY PARKS
AS AN ELEMENT OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM
Problem statement. The pace of development of the national economy on an
innovative basis depends on the effectiveness of using modern institutional mechanisms for
the development and implementation of innovations at the state, corporate and private levels.
Direct action mechanisms include: direct state subsidized research funding; implementation
of state targeted multi-level programs on the basis of contracts; creation of innovative
structures (technopolises, technology parks, business incubators and engineering centers)
by the state or with the participation of the state [Kvilinskyi, Kravchenko 2016; Tkach Т. 2016;
Tkach A., 2016; Głowski, Kvilinskyi 2017; Kolomiets, Golovkova 2017; Radieva 2018].
Technological parks are an instrument for overcoming complexities in the transition
from modern industry to the innovative industry of the future. The creation of technoparks
does not immediately change the raw material dependence and direction of the economy,
but the production of competitive IT products allows to change the structure of GDP towards
increasing the share of innovative products. Therefore, the problem of financial support for
the operation of technoparks in Ukraine is becoming especially urgent.
The aim of the work is search for a legal model of financial support for the operation
of technoparks as an element of the national innovation system.
Results. Technoparks, as a separate territory with good infrastructure and special
business rules, allow to form the economic and legal environment that provides stimulation of
small business development and the search for an innovative way of economic development.
More than 700 technoparks operate in the world. Since the 1990s, technoparks were
transformed into territorial platforms for communication of subjects of the innovation
environment with the aim of capitalizing the community, creating spaces for information
exchange. The formation of the system of technoparks in Ukraine began in 2000, today there
are 16 technoparks. In Ukraine, there is an example of the successful creation of the Lviv IT
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Cluster.
Undoubtedly technoparks are a mechanism, according to some scientists and
practitioners – without alternative, stimulating the innovative way of economic development.
The investment attractiveness, profitability and innovative efficiency of the technology parks
depends on the institutional environment of functioning, the key elements of which are the
institution of law and the institution of finance.
The Law of Ukraine "On Innovation Activity" identifies sources of financial support for
innovation: the state budget of Ukraine; means of local budgets; own means of specialized
state and municipal innovative financial and credit institutions; own or borrowed funds of
subjects of innovation; funds (investments) of any individuals and legal entities; other
sources not prohibited by the legislation of Ukraine.
A public-private partnership (PPP) can provide a perspective financial and legal model
for the harmonization of public and private interests in innovative relations, which provides for
stable links between the public, private and third sectors with a view to promoting scientific,
technological and innovative development. In the Ukrainian legal field, the term "publicprivate partnership" is used in accordance with the Law of Ukraine "On public-private
partnership" (2010).
The European practice introduced the organizational and legal forms of PPP in the
following areas:
 strategic partnership (partnerships for developing innovation strategies and
policies, taking into account private and public interests);
 scientific partnership (non-commercial partnerships) in the field of pre-competitive
research, education and professional development;
 partnership on technology transfer (commercial partnerships based on universities,
research institutions for innovation and commercialization of developments);
 partnership in financing: venture and other funds of joint public-private financing;
 partnership in cluster initiatives (creation of innovative policies, parks, centers) on
the basis of universities and other scientific and educational centers.
Effective additional funding sources for technology parks can be:
 credit resources provided that the risk of this area of activity is reduced by the
state. Cooperation can be organized in the organizational and legal form of an industrial and
financial group, in which a bank that is part of a group provides a whole range of services.
 leasing when creating a guarantee system, the main one of which is the
authorization for direct debiting of funds from settlement accounts in servicing banks in the
event of a delay in leasing payments and the occurrence of penalties;
 venture capital, the attraction of which is complicated by the weak development of
the public securities market, which makes it difficult for the fund to exit the project.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ НА МЕЛІТОПОЛЬЩИНІ:
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ
Сьогодні все більше людей віддають перевагу активним видам відпочинку, що
пов’язано с модою на здоровий спосіб життя. Тому, багато рекреантів обирають замість
банального лежання на пляжі або походу в бар, більш популярні сьогодні прогулянки та
пікніки у лісі, скандинавську ходьбу, поїздки на велосипеді, пробіжки або походи на лоні
природи. І мешканці нашого краю не є винятком. А так як за останні роки зріс інтерес до
історії, природи та культури своєї країни, то популярними стають заняття активним
відпочинком з одночасним вивченням свого краю. Одним з проявів такої рекреації може
стати екологічний туризм.
Перш за все, слід зрозуміти, що таке екотуризм на сучасному стані свого
розвитку. Використання поняття екологічний туризм в різних ситуаціях, а також велика
кількість термінів, які включають слово туризм (таких як сільський туризм, природний
туризм, зелений туризм, біотуризм поряд з великою кількістю інших словосполучень),
може легко збити з пантелику як самого туриста, так і організатора відпочинку, а часто і
спеціаліста-еколога.
Для більшого розуміння, розглянемо історію цього терміну та спробуємо
розібратися, що ж означає екотуризм і деякі супутні з ним види туризму. Бо іноді вони
невиправдано ототожнюються з цим поняттям і використовуються в рекламі, в художній
та науковій літературі та інших засобах масової інформації.
Вперше термін екотуризм був використаний для ситуації, яка склалася в Африці
у 1950 році, коли браконьєрське мисливство було змінено на більш контрольоване та
легалізоване сафарі (Kamuaro, 2007). Потреба в зонах, підготовлених для рекреації та
полювання, призвела до створення заповідників та національних парків, які сьогодні
відомі усьому світу.
Про важливе значення екотуризму для світу свідчить те, що 2002 рік ООН, що
володіє величезним потенціалом щодо захисту навколишнього середовища, оголосила
"Міжнародним роком екотуризму". І на сучасному етапі цей сектор туризму дає
стабільний щорічний приріст на 10-15 % [3].
Розглянемо декілька варіантів трактування термінів, які пов’язані з екотуризмом.
Міжнародний Союз охорони природи (МСОП) під екологічним туризмом, або
екотуризмом, розуміє "подорож з відповідальністю перед навколишнім середовищем по
відносно непорушеним природним територіям з метою вивчення та насолоди природою
і культурними пам'ятками, яке сприяє охороні природи, "м'який" вплив на навколишнє
середовище, забезпечує активну соціально-економічну участь місцевих жителів і
отримання ними переваг від цієї діяльності " [4]. Існує і більш зрозуміле визначення
цього турміну: "екотуризм – це природний туризм, що сприяє охороні природи"
(Всесвітній Фонд дикої природи, BОО, 1990).
Як і будь який туризм, екологічний туризм повинен мати матеріальну основу для
свого розвитку. У випадку з екологічним туризмом це, перш за все, природні туристичні
ресурси. Найбільш вагомими для організації рекреації в нашій області будуть
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узбережжя Азовського моря та лиманів. Але зазначимо, що на території Запорізької
області залишилось дуже мало незмінених людиною ландшафтів та екосистем, тому
більшість природних туристичних ресурсів території, що досліджується, мають
вторинний або локальний характер.
Серед об’єктів, на основі яких слід розвивати екологічний туризм, слід виділити
наступні.
Національний природний парк Приазовський, який включає в себе багато
унікальних територій як міжнародного, так національного значення. Біля 1084 видів
рослин, з яких 43 занесені до ЧКУ (червона книга України), 2639 видів тварин, з них 127
видів внесені до ЧКУ [1].
Таблиця 1
Заказники національного та місцевого значення, які мають флористичне
направлення
Рік
Спеціалізація
засн.
Заказники національного значення Запорізької області, які знаходяться в межах
Мелітопольщіни
Якимівський район, с.
близько 50 видів
Радивонівка
деревноАлтагірський
1100 га
1974
Богатирське лісництво (кв.
чагарникових
3-75, 113-118.)
порід
Якимівський район, с.
близько 40
Радивонівка
деревноРадивонівський ліс
400 га
1974
Богатирське лісництво (кв.
чагарникових
76- 108.)
порід
Мелітопольський район,
близько 130
Старобердянський
Старобердянське лісництво
1000 га
1974
листяних і хвойних
(кв. 1-79, 81.)
порід
Заказники місцевого значення Запорізької області, які знаходяться в межах
Мелітопольщіни.
Балка Рівна
Токмацький р-н, с. Рівне
10 га
1984
лікарські рослини
Токмацький р-н, с.
лікарські і рідкісні
Балка Чистопольська
20 га
1984
Чистопілля.
рослини
заплава з
Приазовський р-н, смт
Гирло р. Корсак
800 га
1979
лісовими
Приазовське
ділянками
Якимівський р-н, с.
Дельта р. Тащенак
30 га
1980
ромашка лікарська
Радивонівка
штучний ліс з
Приазовський р-н, смт
Демузгласький ліс
65 га
1976
дуба, акації, клена
Приазовське.
та ін.
Приазовський р-н, с.
Дунаєвський
30 га
1980
шипшина
Дунаївка.
степова і
Якимівський р-н, смт
Коса Федотова
234 га
1979
солончакова
Кирилівка.
флора
Мелітопольський р-н, с.
Молочний
502 га
1980
лікарські рослини
Мордвинівка
Мелітопольський р-н, с.
Старобогданівський
26 га
1980
глід, шипшина
Старобогданівка
ліс, що захищає
Токмацький ліс
Токмацький р-н, с. Токмак
140 га
1976
від суховіїв.
Назва

Місця розташування

Площа
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Пам'ятки природи:
 Ботанічні: велика кількість дубів та дубових алей були признані пам’ятками
природи в таких населених пунктах, як м. Мелітополь, с. Зарічне, с. Терпіння,
с. Соснівка.
 Геологічні: Кам'яна Могила - пагорб з кристалічних порід, висотою 5 метрів.
 Парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва:
 Парк ім. Горького, м. Мелітополь. Парковий ансамбль, закладений в 1927 р в
центрі міста. Декоративні насадження, де переважають листяні породи дерев; площа
31 га.
 Інші парки, які мають місцеве значення:
 Парк "Еліта". Мелітопольський р-н, с. Зарічне. Було закладено після Великої
Вітчизняної війни. Багата дендрофлора; площа 18 га.
 Парк Залізничний. м. Мелітополь. Заснований в кінці XIX ст. Багато видів
дерев і чагарників, зростають 10 вікових дубів; площа 5,5 га.
Таблиця 2
Заказники національного та місцевого значення, які мають фауністичне
направлення:
Назва
Місця розташування
Площа
Рік засн.
Спеціалізація
Заказники національного значення Запорізької області, які знаходяться в межах
Мелітопольщіни
Якимівський р-н,
Орнітофауна, вовки,
Алтагірський
с. Радивонівка
1100 га
1974
козулі,зайці, лисиці,
Богатирське
кабани та ін.
лісництво
Заказники місцевого значення Запорізької області, які знаходяться в межах
Мелітопольщіни.
Михайлівський р-н,
Вовковський
14 га
1982
ентомофауна
с. Вовковка
Місце гніздування
Гирло р. Корсак
Приазовський р-н,
800 га
1979
багатьох видів
смт Приазовське
птахів.
Місце гніздування
Якимівський р-н,
Коса Федотова
234 га
1979
багатьох видів
смт Кирилівка.
птахів.
Мелітопольський р-н,
Троїцький
17 га
1982
ентомофауна
с. Троїцьке.
Як ми бачимо, що об’єктів, на базі яких може розвиватися місцевий екологічний
туризм, дуже багато. Якщо полічити, то їх загальна площа буде більше ніж 50000 га [5].
Але слід зазначити, що більшість з них у дуже занедбаному стані або існують вони
тільки на папері.
Крім перерахованих природних туристичних ресурсів, для розвитку екотуризму
та туризму в цілому, допомогло б використання історійко - культурних туристичних
ресурсів. Це пам’ятки перебування первісної людини, сарматські та скіфські кургани,
пам’ятки епохи Російської імперії. Зокрема історія заселення, розвитку нашого регіону,
яка тісно пов’язана з такими фаміліями як Фелібери, Классени, Корвацькі тощо. Також,
дуже багато зробили для нашого краю меноніти та інші релігійні об’єднання, які в тій
або інший формі сприяли розвитку та покращенню нашого краю. З точки зору
сільського туризму, ці історичні пам’ятки були б цікаві як екскурсійні об’єкти по історії
садівництва, тваринництва та лісознавства.
Також, на розвиток екологічного туризму впливає певна інфраструктура, а саме:
туристичні бази, кемпінги (узбережжя Азовського моря та Молочного лиману) та зелені
садиби, яких на досліджуваній території з кожним роком стає все більше. Але їх
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кількість помітно не достатня. Найбільш відомими зеленими садибами є: "Перлина
степу" (с. Тамбовка), "Соснівський янтар" (с. Соснівка), "Алея троянд" (смт Мирне), "На
хуторі" (с. Оленівка), "Медландія" (с. Тихонівка), "Гостини у Валентини" (м. Мелітополь).
Всі зазначенні раніше туристичні ресурси, історична спадщина та об’єкти
туристичної
інфраструктури,
сприяють
розвитку
екотуризму
на
території
Мелітопольщіни, але є ціла низка проблем, які суттєво гальмують цей розвиток.
 Занепад природних територій, лісництв, заказників, берегів річок, узбереж
лиманів та Азовського моря. На мою думку, це перш за все, відбувається тому, що
культура відпочинку на лоні природи ще дуже низька. Люди розглядають використання
природи як само собою зрозуміле, тому відносяться до цього або як хижаки, або як
невігласи. Так само можливо характеризувати і політику органів контролю за цими
територіями, мінімум її можливо назвати " недальноглядною ".
 Державі треба звернути увагу на проблему степових річок України, їх
поступове обміління та заростання. Розробити більш перспективний план по
збереженню прохідності промоїни між лиманом та морем. Звернути увагу на оновлення
та збереження лісонасаджень та природних зон.
 Відсутність туристичних карт і туристичних путівників. В даний час дістати
туристичну карту не є проблемою, але ось упевненості в тому, що вона достовірна, ви
не отримаєте. Окрім того, туристичні путівники, в яких чітко і зрозуміло описаний
маршрут, залишилися в минулому. Найбільш достовірним джерелом отримання свіжої
та достовірної інформації є інтернет і відгуки туристів, які вже відвідали район
подорожі.
 Не надійне маркування туристичних маршрутів. Розроблена ще в
радянському союзі технологія маркування, яка повністю відповідає сучасним нормам
туристичних походів, і несе мінімальне навантаження на екосистеми, не
використовується, або нанесена тільки на вкрай жвавих маршрутах. Хоча при цьому
вимагає мінімальних капіталовкладень.
 Відсталість або повна відсутність організованих туристичних стоянок і
туристичних баз. На сучасному етапі, туристичні групи змушені користуватися не тільки
не позначеними на картах, але і не підготовленими туристичними стоянками.
Найчастіше вони мають характер стихійного розташування і тяжіють до наявності
водойми або джерела води. Створення вищезазначених стоянок несе негативні
наслідки для природи і навколишнього середовища. Крім того, низький рівень культури
вітчизняного туриста призводить до того, що відходи накопичуються й отруюють
екосистеми продуктами розпаду й гниття.
 Низький рівень популяризації подібних екологічних походів, в тому числі і
просто туристичних походів, в засобах масової інформації. За період незалежності в
країні було створено дуже мало документальних та навчальних фільмів, а програми, які
присвячені цій сфері, не численні і найчастіше зроблені місцевими телеканалами. При
цьому, кількість програм, які висвітлюють природні та культурні пам'ятки близького і
далекого зарубіжжя, зростає. Відповідно, це призводить до того, що майбутні покоління
більше знають про природу інших країн, а не своєї рідної країни.
Підбиваючи підсумки, можна сказати, що на сьогоднішній день Мелітопольщіна
хоча і не володіє колосальним базисом для розвитку регіонального екологічного
туризму, але має усі передумови для його розвитку та для задоволення попиту на цей
вид рекреації. Також, екотуризм може стати гарним доповненням до популярного в
нашому регіоні курортного відпочинку. Цьому, на мою, думку, буде сприяти рішення
проблем, які з цим пов’язані, а саме:
 Створення платформи для консолідації туристичної та екологічної спільноти,
та забезпечення взаємозв'язку між ними та органами влади.

109

 Оновлення та створення нових екологічних маршрутів, стежок та місць
відпочинку, з цим пов’язаних. Організація відповідної інфраструктури для їх
функціонування.
 За допомогою інформаційних програм, суспільних заходів, плакатів, знаків
тощо, донести до рекреантів негативні наслідки від непрямого впливу на екосистему у
вигляді шумового фону, скорочення ареалу через велике антропогенне навантаження,
та негативні наслідки надавання людиною переваг деяким видам в еволюційному сенсі
та їх екологічні наслідки.
 Створення більш дієвих програм щодо рішення проблем Молочного лиману,
малих рік півдня України, та дій стосовно вирубки лісонасаджень, а також їх оновлення.
 Перегляд та вироблення ефективних норм боротьби зі сміттям та іншими
екологічними наслідками від відпочинку в природоохоронних зонах, і не тільки там.
 Здійснювати більш суворий контроль за браконьєрською діяльністю та
зупинити незаконний вилов риби в сезон нересту. Проводити роз’яснювальну роботу
серед населення регіону щодо небезпеки неконтрольованих пожеж та стихійної
вирубки лісонасаджень.
 Популяризувати нешкідливі для природи види туризму та відпочинку серед
молоді та населення, залучати до екологічного туризму дітей починаючі з молодших
класів школи. І, навпаки, контролювати та локалізувати небезпечні види туризму, такі як
джипінг, катання на квадрациклах та чорна археологія.
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ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
Екотуризм або зелений туризм - це найкращий спосіб відновити сили, відпочити
морально і фізично, і, навіть, покращити здоров'я. Споглядання незайманої природи,
купання в чистих озерах і річках, підйоми в гори і захоплюючі прогулянки по лісах - все
це може подарувати туристу Україна. В останні десятиліття екотуризм став широко
популярним у всьому світі. Однак в Україні, яка має величезні можливості для розвитку
екотуризму, його становлення знаходиться на початковому етапі. Причини цього як в
економічних труднощах, так і в специфіці нашої системи охоронних територій. Річ у тім,
що переважна більшість природоохоронних об’єктів України до недавнього часу були
науково-дослідницькими установами, спрямованими переважно на жорстку охорону
природи задля розвитку науки, а вже потім для освіти. Тому пріоритетною формою
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охоронних територій у більшості країн світу є національний парк, а в Україні –
заповідник. Екотуризм починає розвивається, тому відпочинок, незважаючи на всю
свою природність, буде комфортним. За бажанням екотуриста відпочинок може мати
свою родзинку. Наприклад, можна вибрати екологічний вид транспорту під час
екоекскурсіі – велосипед, безмоторний човен або, навіть, коня! Нові враження,
супроводжені адреналіном від пережитих емоцій - чудовий спосіб відпочинку і
подолання депресії [Намлієва 2018].
Запорізький регіон є однією з найбільш перспективною територій в Україні для
розвитку екологічного туризму як на внутрішньому, так і міжнародному ринку. В області
на державному обліку перебуває 6,8 тис. пам'яток, в тому числі 25 пам'яток архітектури
і містобудування. Тут функціонують 3 заповідники, 16 музеїв із 2 відділами.
Незважаючи на всі наявні передумови до його розвитку, цей процес знаходиться на
стадії становлення. У ході розвитку туризму і курортів в Запорізькій області до
туристсько- екскурсійних маршрутів постійно включаються нові об'єкти. Також в останні
роки в області набули популярності зелений, сільський, індустріальний, етнотуризм та
інші види внутрішнього і зовнішнього туризму. Потенціалом їхнього розвитку виступає
значна кількість туристсько-рекреаційних ресурсів, якими володіє Запорізька область
[Radieva, 2018].
Дослідники з Запорізького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської
молоді зазначають про обмеженість природних екотопів в Запорізькому регіоні, що
робить перспективним розвиток екологічного туризму на заповідних природнорекреаційних територіях високого рангу. Туристичні ресурси регіону включають не
тільки такі відомі за межами країни пам'ятники, як Національний заповідник "Хортиця",
Національний історико-археологічний заповідник "Кам'яна могила", Василівський
історико-архітектурний музей-заповідник "Садиба Попова", а й неповторні степові
ландшафти, річку Дніпро з тисячолітніми скелястими берегами, ареал Азовського
узбережжя, унікальні куточки природи. На території Національного історикоархеологічний заповідника "Кам’яна Могила" (Мелітопольський район), у звивині річки
Молочної, розташований унікальний, безумовно світового значення, об’єкт геологічної
спадщини, у вигляді нагромадження велетенських валоподібних брил пісковиків. У
складі заповідника функціонує музей "Первісне мистецтво" і лапідарій - пагорб "Кам'яна
могила", де експонується понад 3 тис. зображень, виконаних давньою людиною в
період між пізнім палеолітом (20-16 тис. років до н.е.) і епохою бронзи, також у більш
пізні історичні періоди. Хортиця — найбільший острів на Дніпрі, розташований у районі
міста Запоріжжя, нижче Дніпровської ГЕС. Унікальний природний та історичний
комплекс. Хортиця є одним із Семи чудес України. В Запорізькій області також широко
представлені палеонтологічні пам’ятки. У Василівському районі в урочищі Лиса Гора, в
берегових прямовисних уступах відслонюються чудові розрізи морських неогенових
відкладів. У балці Широкій біля с. Підгірне того ж району є встановлене
місцезнаходження викопної фауни пізнього міоцену. У Приазовському районі на
узбережжі Азовського моря, між селами Степанівка Перша і Миронівка, у береговому
уступі відслонюється досить повний розріз субаеральних четвертинних відкладів –
Миронівський розріз четвертинних відкладів. У Бердянському районі геологічною
пам’яткою природи є ділянка узбережжя Азовського моря (балка Кам’яна) біля
с.Приморське.
Поблизу північно-західної околиці м. Токмак, в невеликому кар’єрі з видобутку
пісків, на правому схилі р. Чингул був знайдений кістяк південного слона. У
Токмацькому районі біля с. Лугівка, на лівому схилі долині р. Токмачка, між селами
Фабричне і Лугівка, розташований покинутий кар’єр, де в пісках були знайдені
фрагменти кістяків великих ссавців, в тому числі південного слона.
В Оріхівському районі є місцезнаходження сарматської флори між м. Оріхів і
с. Новоданилівка, де по балці Велика Кам’янка можна простежити стратиграфічний
розріз від верхнього сармату до конкського ярусу міоцену. Треба зазначити, що для
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Запорізького краю пріоритетним є саме розвиток етноекологічним туризму. Під
етноекологічним туризмом розуміється туризм, організований в місцях з відносно
незайманою природою, де є традиційні поселення різних народів, і передбачає
знайомство з місцевими природними та етнографічними пам'ятками. В ході розвитку
туризму і курортів в Запорізькій області до туристичних маршрутів постійно
включаються нові туристичні об’єкти, особливо активно розвиваються історичний,
спортивний, зелений, сільський, дитячий, молодіжний, діловий, етнотуризм та інші види
внутрішнього та зовнішнього туризму. Але в цьому списку немає геологічного туризму.
Проте, сприйняття геологічних пам’яток, як цікавих туристичних об’єктів, є сьогодні
досить актуальним питанням, як обласного, так і Всеукраїнського рівня. На території
області представлені майже всі групи пам’яток: стратиграфічні, петрографічні,
мінералогічні, геоморфологічні, тектонічні, магматичні та палеонтологічні. Ґрунтуючись
на власних і літературних даних, нижче наведено коротку характеристику пам’яток на
території області. Острів Хортиця являє собою чудовий за відслоненістю фрагмент
великого Хортицького гранітного масиву, який об’єднує поля розвитку плагіогранітів
дніпропетровського комплексу палеоархею у м. Запоріжжя, ділянки в районі південнозахідного борту Конкської зеленокам’яної структури та Щербаківського масиву гранітів.
Хортиця має величезний, але поки що не до кінця використовуваний потенціал для
екологічного, історичного, науково-пізнавального туризму. Геологічні пам’ятки
представлені, насамперед, як історичні об’єкти [Коломієць, 2018].
Запорізька область є розвинутим промисловим регіоном з потужними
мінеральними ресурсами. Це зумовило появу в ньому великої кількості кар’єрів. Проте,
сьогодні більшість кар’єрів Запорізького краю вже не діючі, часто перетворені на штучні
водойми.
В цілому в Запорізькій області налічується більше 50 кар’єрів у різному стані, які
представляють собою в основному доступні для дослідження цікаві геологічні об’єкти.
Це,
насамперед,
Запорізький
Правобережний,
Мокрянський,
Наталівський,
Коларівський, Одарівський гранітні кар’єри, Єлесіївський пегматитовий кар’єр та
Пологівський кар’єр з видобутку каолінів.
Кар’єри відносяться до техногенних геологічних пам’яток природи, а деякі з них,
які характеризують найбільш повні стратиграфічні розрізи, виразні риси геотектонічної
будови, особливості петрографії або мінералогії, розглядаються як комплексні об’єкти
геологічної спадщини. Важко зберегти для нащадків окремі кар’єри, бо існування їх
тимчасове і відпрацьовані виробки потребують рекультивації з метою відновлення у
першому наближенні природних умов, які існували до початку кар’єровидобування.
Проте, в світі існує досвід заповідання окремих ділянок кар’єрів і навіть цілих кар’єрів,
за умов, що вони відкривають виключно важливі фрагменти геологічної історії Землі.
Своєрідністю краю є унікальне поєднання природних умов, ландшафтів, різнопланових
рекреаційних ресурсів з рядом потужних пам'яток історії, археології, монументального
мистецтва та архітектури.
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ЧИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА?
На сьогоднішній день металопластикові конструкції приваблюють своїм
дизайном, легкістю експлуатації і різноманітністю нестандартних конструкцій. Але часто
висловлюється такий сумнів у їх безпечності та екологічності. Фахівці єдині в своїй
думці-металопластикові вікна абсолютно безпечні. В сучасному світі давно навчилися
виготовляти ПВХ конструкції вищої якості і абсолютно безпечні для навколишнього
середовища.
Твердий пластик, який використовується для виробництва пластикових вікон –
не небезпечний. ПВХ (uPVC) для вікон має тривалий термін служби (більше 50 років),
виділення шкідливих речовин при розкладанні та переробці незначне. Полівінілхлорид
(ПВХ)- полімер, який широко використовується не тільки в будівельний галузі, а також у
фармацевтичній промисловості, медицині і харчовій промисловості.
ПВХ відрізняє – висока стійкість до дії кислотного або лужного середовища,
води, пари, агресивних дезінфікуючих миючих засобів. Також ПВХ не вступає в хімічні
реакції з речовинами, що оточують нас з вами у побуті, не виділяє пари та не утворює
шкідливих речовин.
Але поведінка вікон ПВХ при пожежі потребує окремої уваги. В якійсь мірі
проблеми для навколишнього середовища можуть виникнути як раз при горінні ПВХ. Як
і інший матеріал представляє небезпеку насамперед газами, які виділяються при
горінні. Але сучасні технології утилізації вирішили цю проблему. Завдяки спеціальним
добавкам, котрі входять до складу пластику роблять його практично негорючим.
Оскільки герметичність пластикових вікон перешкоджає проникненню
підтримуючого горіння кисню з вулиці, а їх здатність до само затухання – важливий
фактор на користь ПВХ конструкцій, особливо у місцях високого ризику займання.
На прикладі віконних конструкцій REHAU було запроваджено в 1988 року
повторна переробка полімерної галузі: здійснюється повний цикл переробки старих
ПВХ-вікон та залишків профілів. Тобто матеріали збирають, очищують, сортують,
покращують, та врешті їх використовують для виробництва нових профілів. Нині віконні
профілі вироблялися переважно методом моноекструзії, тобто з використанням тільки
первинного ПВХ.
Коекструзія, тобто багатошарова екструзія. Вона долучає до цього процесу
другий екструдер, котрий продукує другий матеріал тому на сей час вона поєднує
найкращі характеристики обох речовин. Вторинна сировина використовується у
виробництві внутрішнього "скелету" профілю. Переваги того, що матеріал
перероблюють залишки матеріалів, котрі не попадають вже в середовище. Тобто це
також впливає на середовище зокрема вирубки та забруднення.
На сьогодні позитивно впливає на екологічність вікон зроблених з ПВХ профілю
– енергозбереження. Це грає важливу роль в екології як окремої країни, так і світу в
цілому. Енергозбереження в першу чергу зменшує витрати по використанню
електроенергії: кондиціонування
у спекотну пору року та опалювання взимку.
Зменшуються витрати на матеріали опалення приміщень, отже це буде також впливати
на навколишню середу [Намлієва, 2018].
Цього можна добитися за рахунок профільних систем, енергоефективних
склопакетів , правильного монтажу, котрий зроблений по ДСТУ- з використанням
пароізоляційної стрічки та стрічки ПСУЛ. Пароізоляційна стрічка захищає монтажний
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шов усередині приміщення, стрічка ПСУЛ захищає монтажний шов зовні, коли вікно
втоплене на 3/4.
Якщо виділяти розвиток віконного ринку в Україні, можна виділити
дві тенденції:
1. Негативна – масове їх виготовлення. В результаті чого спостерігаються значні
погіршення якості продукції;
2. З позитивної можна виділити те, що можливе виготовлення багатокамерних
систем, з більш великою монтажною глибиною, а також роблячи акцент на
енергоефективності вікон.
Ще позитив є у тому, що споживач став більш обізнаним. Але виробники все
одно продовжують цінові війни і часто роблять продукцію сумнівної якості. Якщо ж ПВХ
профіль буде готуватися під сумнівною якістю, відразу виникають питання щодо
екологічності та довговічності експлуатації вікна.
Стосовно профільних систем, то на даний момент їх існує дуже багато і підхід
до потрібного профілю має свою специфіку.
По-перше, температурна зона України. Якщо раніше вона поділялася на чотири
теплові зони, то тепер з 1 липня 2013 року вступила в силу Зміна №1 ДБН Ст.2.631:2006 "Теплова ізоляція будівель". Ця зміна була розроблена ДП "Державним
науково-дослідницьким інститутом будівельних конструкцій". Затверджена 4 березня
2013 року наказом № 82 Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України [Коломієць, 2018].
Ці зміни регламентують щодо посилення вимог до світлопрозорих конструкцій.
Тепер вікна які повинні бути зведені у новому житлі або ж його реконструкції повинні
мати мінімальні допустимі значення опору теплопередачі:
- Для першої температурної зони – 0,75 м2К/Вт ;
- Для другої – 0,6 м2К/Вт.
До прийняття цих змін таблиця температурних зон виглядала так:
- I зона - 0,6 м2К/Вт,
- II зона - 0,56 м2К/Вт,
- III зона - 0,5 м2К/Вт,
- IV зона -0,45 м2К/Вт.
По-друге, вибір профільної системи ПВХ конструкцій. Прикладом можуть
послугувати профільні системи REHAU:
Трьохкамерна система вікон більш підійде для використання в приміщеннях які
не потребують особливих вимог до теплоізоляції ,для засклення балконів та лоджій
монтажна глибина таких систем як правило 60 мм, коефіцієнт опору передачі якої
складає – 0,65 м2К/Вт. Звукоізоляція до 41 Дб.
П’ятикамерна система вікон підійде для житлових приміщень в I температурній
зоні. Ця система вже повністю відповідає вимогам Державної програми компенсації
житлового фонду, котрі вимагають використовувати засклення житлових приміщень
сама у 5-ти камерну систему монтажна глибина якої складає 70 мм. Коефіцієнт опору
передачі тепла – 0,8 м2К/Вт. Звукоізоляція до 43 Дб.
Виходячи з цих даних, аби зберегти свою електроенергію, опалення в
приміщенні потрібно пам’ятати що за сучасними нормами ДСТУ для того щоб засклити
приміщення, котрі опалюються у першій зоні України, коефіцієнт опору теплопередачі
вікна має становити не менше 0,75 м2К/Вт. В другій тепловій зоні коефіцієнт опору
теплопередачі віконних конструкцій може становити 0,6 м2К/Вт.
На сьогодні в наш час у віконній продукції важливу роль відіграє не тільки
екологічність конструкції ПВХ, але і світлопрозорої конструкції - склопакет. На прикладі
заводу ТМ Корса в Україні ,котрі першими запустили у виробництво теплі профільні
системи і склопакети, в тому числі першими почали масово виробляти склопакети з
криптоном та low-eстеклами (енергозберігаюче скло і-скло)
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Оскільки інноваційні технології дозволяють наносити напилення срібла та інших
металів на внутрішню площину стекла пакета, що вже служить енергозберігаючим
склом. У екологів одразу виникає питання чи безпечно це, та не мають ці метали
випаровування срібла та інших металів. Звісно, що нема і такого так як вікна повинні
бути безпечні в усьому, тому що діти також контактують з ними.
Також за собою несе корисність і шкоду ультрафіолет, яке випромінює сонце.
Для цього теж існують вже мультифункціональні скла, які захищають від палючого
сонця, а також додадуть коефіцієнт опору теплопередачі. Але нажаль за рахунок цього
квіти, які росли на підвіконні не зможуть рости біля цього скла, бо воно не пропускає
ультрафіолет.
Зараз в склопакети для зменшення шуму, для збільшення енергозбереження в
камери склопакету закачують інертні гази : Ar, Kr. Ці гази також є безпечними та ніяк не
шкодять довкіллю.
Застосування аргону в якості наповнювача для камери склопакета покращує
коефіцієнт опору теплопередачі приблизно на 5% і покращує звукоізолюючі властивості
склопакета. Також до позитивних властивостей наповнення аргоном можна віднести
зниження ризику утворення конденсату усередині камери склопакета.
Криптон - нешкідливий газ з великою щільністю, яка призводить до зниження
конвекційних потоків усередині склопакета і збільшує здатність склопакета зберігати
тепло.
Підбиваючи підсумки можна сказати, що на сьогоднішній день віконні ПВХ
конструкції є екологічними продуктами, які не шкодять навколишньому середовищу і не
несуть небезпеку для здоров'я людини. На жаль із-за неякісних матеріалів,
здешевлення конструкцій істотно погіршують конструкцію. Використання вікон ПВХ
значно знижує ризик вирубки лісів, використання більшої кількості електрики щоб
прогріти або ж, навпаки, охолодити приміщення. Вони мають високу стійкість до впливу
вогню та інших факторів, які оточують нас у повсякденності. Різноманітність конструкцій
дають безліч ідей для дизайну без використання матеріалів, які можуть зашкодити
довкіллю ,а головне здоров'я. Якісні і екологічно безпечні матеріали, як правило,
випускаються компаніями зі світовим ім'ям.
Список використаних джерел:
1. Намлієва, Н. (2018). Екологічне виховання студентів закладів вищої освіти. Екологія
– філософія існування людства: зб. наук. праць / за заг. ред. М.М. Радєвої, В.М. Коломієць. –
Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2018. – С. 89-93.
2. Коломієць, В. (2018). Еволюційний поступ освіти – базова компонента формування
людського капітал. Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічний
розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», присвячена до 120-річчя
НУБіП України. 19-20 квітня 2018 р., Бережани, 2018.
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ECONOMY OF COOPERATION – REVOLUTIONARY CHANGING REALITY
Summary
The economy of exchange, that is, the sharing economy, is to connect people through
online platforms, providing services or sharing of assets, resources, time, skill or capital,
without transfer of ownership. The sharing economy is one of the manifestations of the
universal digitization of the revolutionary sense. The sharing economy is a huge opportunity
and challenge simultaneously, which today is contributing to changing business models and
market functioning, to which we are accustomed. Changes here are, of course, would be a
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big problem for legislators from the EU on adaptation of the legal status of new phenomena
on the market.
The beginning of the prosumer era
The economy of exchange, that is, the sharing economy, is to connect people through
online platforms, providing services or sharing of assets, resources, time, skill or capital,
without transfer of ownership.
The sharing economy is a revolutionary change a reality. For the first time in history a
natural person has the capability of global coverage with the product or service to a wider
audience, thus becoming a prosumer (Rudawska, 2016).
Local entrepreneurs, thanks to platforms on the Internet are much easier and can
operate on the global market.
The phenomena of the sharing economy should not be underestimated, bearing in
mind that the European Commission announced the creation of a new regulation in this area.
The essence of this phenomenon is the ability of individuals to available resources – real
estate, vehicles, and contents of the media – to compete with traditional businesses. Thus, in
our eyes, arise, procumbence, consumers and producers on one with potential global reach
of a wider audience (Słupińska)
Importantly, local entrepreneurs, thanks to platforms on the Internet are much easier
and can action on the world market?
The sharing economy is one of the manifestations of the universal digitization of the
revolutionary sense. It is the opening of the prosumer era – almost every consumer can be a
manufacturer using a widely available Internet platform (Коломієць, 2018).
This reverses the current existing in the market rules of the game. Traditional
companies to survive and to sustain the momentum of growth needs to test their strategies,
adapting business models to the changes (Kamińska, 2017).
Аabout 40% of adult Poles have heard about the services through which individuals,
for a fee, provide services to, for example, BlaBlaCar, Airbnb, Uber, Jade Zabiore, Polish
Able, etc., of which 26% of respondents already actively use them.
The dynamic development of the phenomenon of sharing economy in the world leads
to the fact that the global revenue generated by the economy of exchange only in five key
sectors (financial and professional services, transport, hospitality, tourism) will reach $ 335
billion by 2025 (Five steps to success in the sharing economy, 2014).
Table 1
Dynamics of the phenome none of the sharing economy in Poland
Did you hear
about websites

You used one
of these
services

In future you
intend to use
one of these
services

Common trips

59

8

25

Corporate loans

29

2

9

Cooperative financing

18
48

1
8

5
23

Lease-and-lease

Economic model of exchange, are becoming increasingly popular among consumers,
accurately responding to basic needs, especially the younger generation: the necessity of
low prices, the necessity of individualization and the need for comfort
(Ткач, Профессиональное выгорание, 2016)
This became possible thanks to good connection free resources (such as cars,
apartments, skills) with the demand for them.
Cost of ownership is often higher than the cost of access, so this second model,
promoted by the sharing economy, becomes an appropriate value. I wonder what the sharing
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economy is still in three models: C2C, B2C and B2B. Also a certain market position can
benefit from this phenomenon. First, diversifying their business model by adding elements
that satisfy "new consumption". Second, to optimize the cost by sharing with other
company’s untapped assets, intellectual property, or human resources" (Kolomiiets, 2017)
Economic history exchange
Push to develop collaborative consumption took place 10 years ago. On the one
hand, the role played by the economic turmoil that has pushed more people to save money
on goods and services. On the other hand, the contribution to the development of information
technology: the emergence of high-speed, lower cost electronics, and also (most importantly)
to promote and develop an online community of interests that has developed a system of
moderation and rules, increase the level of trust between users ( Radieva, 2018).
This combination is the desire of the people to keep and technological development
companies now see the potential for the development of new enterprises. They want
simplified the process of exchange between people of different things - cars, houses and
personal.
For example, Today in the U.S. is about 250 million cars that don't use 92% of the
time (standing in the Parking lot or garage). Who will agree to compensate for the absence of
transportation costs (depreciation, fuel, parking ...)? Most likely, these several. But today,
with the development and growth of it "sharing" platform, 78% of people in Western countries
say that this does not prevent to give your things to another room.
Three important companies of the sharing economy:
1. Do not use - so that you can lose.
2. They do not necessarily have to use. Such dry generation users prefer the cheap
stuff for a small fee, than to buy at full price. This approach is connected with a flexible
approach to life. Generation 2000 is not tied to place of residence or place of work.
3. Trust - gold. Globalization allows people around the world are waking up a little
closer. It concerns not only business relations but also ordinary people strangers to
themselves. Today a person's reputation in the online community so much that he was
entrusted with the car or apartment. And this trust for the aliens (if they have a good
reputation on the Internet) will only grow.
Regulation of the economy exchange
The European Commission in March 2016 plans to develop guidelines specifying the
authorities of member countries on how to apply EU rules for the sector of the economy of
exchange.
Brussels sees the sharing economy as a chance for the European enterprise strong
momentum of development, which – under favorable circumstances – this will make
innovative business models one of the flywheels of the economy.
Shortly thereafter will begin work on the regulation of their functioning in the
ecosystem of the continental business. The existing European legal framework is not
adapted to the currently new models of service. Russia cannot lose control of the revolution,
the economy of sharing, on the contrary – have to use the set on her chances.
National public administration involved in the debate that has unfolded on this subject
in Brussels, and now must consciously consider the impact of future regulation. All of the
models of the actions fit into the idea of a joint, or is it the usual business model?
The idea of a sharing economy is created from the bottom up on the principle of a
social movement and is based on the idea of sustainable development (Mróz, 2013).
In connection with these actions international platforms derived income from
intermediation in the future are an integral part of the economy of exchange, or just a new
model, consisting in more efficient use of resources?
Other problems related to the activities of companies within the sharing economy: the
absence of legislative norms relating to the division of risk between all parties in the
transaction. Here we are talking about business risks (shared between the user, lender and
platform owner), and the risks associated with doing business and the social protection of
working this way (Ткач, Нейроэкономика, 2016 ).
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The lack of legislative regulations concerning the collection of personal data and the
possibility of commercialization of such data, lack of legislation on the protection of
competition.
Economic growth exchange
1. Information technology and social media make direct communication between the
user,
2. the number of the world's population is growing and by 2050 will be about 9.3
billion. The growing density of urban population, lead to the division of resources and
services for the needs.
3. Each year, will increase income inequality. the differences in income between the
rich and the poor (at least for us) will be one of the driving forces Schering. (Lecturer in
Harvard University's Steven Strauss suggests),
4. Humanity more and more and more dealing with the global financial crisis,
environmental and social.
5. Play a role and numerous natural disasters,
6. Today the world is spreading civil unrest, carrying to violent changes and new
challenges for the economy.
7. Dramatically increases the volatility of the value of natural resources
8. Over the last few years overall consumption has shown a steady growth. An
increase of 25% annually.
The future of the economy exchange
Analyzing the principle of work platforms the type of sharing economy from the point
of view represented the law, not to mention about the order of limitation of liability of the
operator platform in connection with data storage provided by persons who use this platform
(Radieva, Institutional basis, 2018).
Pursuant to the provisions of this Act, the hosting provider is not liable for data on the
internet platform if there is no knowledge about their unlawful nature. However, when the
owner became known to him information about the illegality of such data, for example,
illegally multiplying the work, is obliged to immediately block the access to such data. Only
such a reaction to the notice will allow the provider waiver of liability for violation of legislation
through the adoption of data storage (Rifkin, 2016).
The operators of the sharing economy platforms are willing to refer to this principle of
exclusion of liability, to exclude or limit the need to monitor the behavior of users and their
platforms. However, it is worth noting that not every instance of the platform operators will be
able to rely on this exception. It is provided primarily for hosting, providers of resources and it
systems to store data. Operators and platforms in the sharing economy often overlook their
actions for the hosting of data. In such cases not always be able to rely on limitations of
liability in accordance with the provisions of the law on providing services by electronic
means.
Conclusions
The sharing economy caused by four driving forces: looking into the social network
(which is based on the equality of all participants) and technology in real-time, to dramatically
change the behavior of the majority.
1. A global crisis that affects the economy and society. The global crisis, which affects
the economy and society
2. Environmental problems.
3. Revived faith (people have greater confidence in themselves and to help each
other more often). (Rachel Botsman)
Three important institutions of the economy of exchange:
1. Do not use - so that you can lose.
2. Not necessarily use.
3. Trust - gold.
Globalization allows people around the world are waking up a little closer (Ткач,
2015).
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ECOPSYCHOLOGY: MULTIDISCIPLINARY APPROACH
In recent years, new breakthroughs in modern science have been associated with
interdisciplinary research. This means that the cluster knowledge - separately physics,
separately mathematics, linguistics, the economy has already ended. Knowledge became
multidisciplinary and returned, only at a different stage, to the kind it was when the natural
philosophy of nature was the mother of all sciences.
The current state of science with a huge, multifaceted volume of knowledge requires
specialists who are ready rather than interdisciplinary, but rather multidisciplinary studies. In
this case, scientists should be ready not only to own their subject, but also be able to speak
professionally with colleagues of other specialties - this is a very difficult task. This situation
led to the emergence of a new term - convergent knowledge (knowledge others in another).
First of all, it assumes convergence of natural and human sciences.
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Therefore, we can say that the status of modern science is determined not so much
by the scientific stage as by the civilizational one. The greatest dynamism and potential for
convergence of knowledge is observed in rapidly advancing human life sciences (Radieva,
Institutional basis of corporate economy, 2018). This also applies to environmental theory,
which has become an interdisciplinary project, because it unites not only such areas as
psychology, philosophy or robotics, but also has much in common, among other things, with
broader scientific knowledge.
One of the areas of modern environmental knowledge is psychoecology.
Psychoecology as a science is part of a larger convergent field than ecology.
Psychology needs ecology; ecology needs psychology. From this partnership a new
profession is born: an ecopsychology that combines the sensitivity of the therapist with the
expertise of the ecologist. The value of such a new body of professionals reaches well
beyond individual healing.
Psychoecology is a challenge for understanding how a person's attitude to the
environment has caused an environmental crisis and how humanity as a whole relates to this
crisis. Therefore, the main goal of psychoecology as a grand cultural project of citizens of our
planet: to revise the relationship of sanity to the natural environment to in our time
(Radieva, Historical development, 2018).
Psychology is the science of the soul, the eco as a planetary environment is the
context for the healing of the soul. And they are inextricably linked by the most important ties:
life and consciousness. Therefore, this project needs a scientific paradigm, which gives life
and consciousness a new central status in the universe (Ткач, 2015). A person has long
been concerned with deep and long-standing psychological questions: who we are, how we
grew up, why we suffer, how we form, how we are treated, how we live. These issues are
inseparable from our relations with the physical world, its ecology as a science about the
interactions of living organisms and their communities with the environment (Kolomiiets,
2017).
Equally important are environmental issues - sources, consequences and solutions to
environmental problems - deeply rooted in the psyche, in our images of self and nature and
in our behavior. Psychoecology as a science unites ecology and psychology in the answers
to both sets of questions.
Psychoecology is the study of human behavior and human understanding from the
spiritual, physical and political points of view and, consequently, with the goal of creating
sustainable peace (Tаkahashi, 2012). In Western universities, psychoecology is studied as a
natural, physical science, and they do not see it as a social science.
But on the other hand, the problems of human behavior in the environment are
actively discussed in societies of different countries, as a result of which a weak environment
jeopardizes the survival of the person himself.
Psychoecologists, as scientists, point to the main problem of modernity - the
contradictions between the way of life of modern man (the social evolution of man) and the
"natural construction" of his nervous system (biological, physiological and environmental
contradiction), as well as between social stereotypes of emotional expression and natural,
physiological mechanisms of emotional response (socio-ecological contradictions)
(Kahneman & Tversky, 2000).
But it must be said that psychoecology is different from traditional psychology.
Traditional, classical psychology is mainly focused on restoring conditions that inform people
about the actions and behavior of a person - these are emotions, perception, behavior,
character, temperament. While psychoecology considers a broader and deeper level of
human convergent (multicisciplinary) knowledge.
This direction is the search for a new semantic field, worldview and ideology, ethical
ideals and values that can keep people and adapt to the speed of modern life. Ie
development of psychoecology only at the initial stage. The initial goal is to confront the
actions of various factors associated with the unnatural (non-ecological, non-physiological)
way of life of modern man, as a result of which the biochemical mechanism of man is
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weakened (Ткач, 2016).
And where to lead the way of its development is yet to come.
As you can see, the analysis of definitions, sometimes diverse, allows you to identify
three leading ideas for the development of psychoecology.
Psychoecology is a new scientific direction that studies the impact of man-made
influences on the human psyche and ways to reduce the pathogenic impact of these
influences (Fisher, 2002).
Its main idea is to restore the relationship between man and nature and to maintain
these relations positively. The basic provisions of psychoecology remind people of their
interdependence with nature. Scientists argue that it is the lack of contact with nature that is
one of the reasons for the intensification in the developed societies of different, not only
related to nature, fears, dependencies and psychological problems. In other words, healthy
proportions have worsened in the relationship between the human and maternal Earth, and
these deteriorating relationships are affecting us as well as the planet on which we live.
Psychoecology is a science that examines the energy structure of a person as a
microcosmic "system", and its interaction with the "macrocosm" (Рекун, 2017).
The very term psychoecology already indicates that we are talking about correct
thinking, psychoecology pays great attention to the correction of human behavior patterns
and its thinking. It is the activity of the brain that is the mechanism that is responsible for the
health of the physical body, as well as for mental manifestations and connections with higher
planes.
Despite the progress in the study of outer space, the exact sciences, mankind still
knows very little about itself. Probably this time has come.
Ecopsychology offers three insights.
1. There is a deeply bonded and reciprocal relationship between humans and nature.
Ecopsychology draws on two metaphors for this relationship:
(a) nature as home and family (e.g., Earth as mother, animals as siblings) and
(b) nature as Self, in which self-identifications are broadened to include the "greater-thanhuman" world and Gaia.
2. The illusion of a separation of humans and nature leads to suffering both for the
environment (as ecological devastation) and for humans (as grief, despair, and alienation).
3. Realizing the connection between humans and nature is healing for both. This
reconnection includes the healing potential of contact with nature, work on grief and despair
about environmental destruction, ecotherapy, and psychoemotional bonding with the world
as a source of environmental action and sustainable lifestyles. A specifically
ecopsychological approach would include both the psychological and the enviornmental in
such reconnection. It is this inclusion of both the "eco" and the "psyche" which distinguishes
ecopsychology from both environmentalism and psychology (Doherty, 2009).
The planetary environment is the context for healing the soul because the two are
inextricably bound by bonds that are sacred: life and consciousness.
A special psychoecological approach will include both psychological and
environmental in this connection, which distinguishes psychoecology from both ecology and
psychology.
Development of psychoecology only at the initial stage. The initial goal is to confront
the actions of various factors associated with the unnatural (non-ecological, nonphysiological) way of life of modern man, as a result of which the biochemical mechanism of
man is weakened. And where to lead the way of its development is yet to come (Коломієць,
2018).
Psychoecology is not just an academic science; it is part of the permanent and
practical goal of healing, which recognizes and honors that the health of the individual human
psyche depends on the collective health of all kinds of life on Earth.
Based upon such a paradigm, ecopsychology is more than a mere academic
exercise; it is part of an ongoing and practical healing mission that recognizes and honors
that the health of the individual human psyche depends upon the collective health of all the
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kingdoms of life on Earth (Tkach, 2016).
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗООПЛАНКТОНУ І БЕНТОСУ В МОЛОЧНОМУ ЛИМАНІ
Молочний лиман є важливим об'єктом для повноцінного функціонування
рибогосподарської галузі Азовського моря. Необхідність його повернення до статусу
головного нерестовища для піленгаса Liza haematocheilus (Temminck & Schlegel, 1845)
підкреслює актуальність оцінки гідробіологічного стану та якості води на всій його
акваторії.
Метою роботи стала оцінка сучасного екологічного стану Молочного лиману на
основі спостережень за бентосними і планктонними угрупуваннями. Дослідження
проводились згідно з Програмою моніторингових спостережень за станом екосистеми
Молочного лиману, затвердженої в 2014 р. науково-технічною радою Приазовського
НПП [1]. Були використані стандартні методики гідробіологічних спостережень [2].
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Молочний лиман представляє собою водойму з нестабільним гідрологічним та
гідрохімічним режимом. За останні роки Молочний лиман змінювавався від еугалінної
(35,3 ‰ у 2015 р.) до гіпергалінної водойми (54,5‰ у 2018 р.). Декілька разів за різними
причинами змінювався кисневий режим. Подібні явища були спричинені нестабільним
зв'язком Молочного лиману з Азовським морем.
В 2017 році дослідження зоопланктону, зообентосу та моніторинг гідрохімічних
показників (табл. 1) в Молочному лимані проводились на станції в околицях с. Богатир
та в районі з’єднувального каналу. Було відібрано та вивчено 10 планктонних та 6
бентосних проб.
Таблиця 1
Основні гідрохімічні показники вод Молочного лиману в околицях с. Богатир
Показник
9.03
29.03
17.05
11.07
27.07
Вміст солей TDS, ‰
44,6
47,1
40,9
46,2
47,9
Вміст хлоридів Salt, ‰
28,3
30,3
31,5
34
36,0
Вміст О2, мг/л
6,2
6,3
3,8
4,95
рН
8,5
8,37
7,65
8.02
8,48
Протягом досліджуваного періоду в складі планктону (табл. 2) виявлено 7
таксонів безхребетних (2 представники класу Rotifera та 5 представників підкласу
Copepoda) з яких достовірно визначено 4 види веслоногих раків. Загальна чисельність
та біомаса визначених таксонів була найвищою влітку: 11610 екз./м3 і 1083 мг/м3.
Коловертки складали близько 25% від загальної кількості та менше 1% біомаси. Серед
зоопланктону домінував за всіма показниками теплолюбний вид Acartia tonsa, - 31,73%
в загальній кількості організмів і 51% загальної біомаси.
Таблиця 2
Видовий склад зоопланктону, середні показники чисельності і біомаси
окремих видів
Літо
Весна
Показник
Вид

Кількість
екз./м3

Біомаса
мг/м3

Кількість
екз./м3

Біомаса
мг/м3

Коловертки Rotifrera
Keratella sp.

*

1870

0,374

1350

0,148

Brachionus sp.

*

110

0,055

-

-

Harpacticus uniremis

623,3

24,9

1235

49,4

Acanthocyclops vernalis

1210

60,5

2390

119,5

Acartia tonsa

2310

346,5

3685

552,75

1136,6

147,7

2210

287,3

870

87

740

74

Веслоногі раки Copepoda

Diaptomus salinus
Centropages sp.

*

* Примітка: враховані загиблі особини або залишки
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Отримані дані вказують на те, що високі показники солоності помірно впливають
на біомасу визначених видів. Проте теперішній стан акваторії є критичним для
біорізноманіття. На це також вказує оцінка стану водного середовища за показниками
рекомендованими Водною рамковою директивою (WFD) [3] ЄС. За критеріями (WFD)
стан водойми(табл. 3) має рейтинг "Дуже поганий/Bad ".
Таблиця 3
Оцінка стану водного середовища за показниками (WFD)
Індикатор
Період
Рівень
Оцінка стану за WFD
Загальна біомаса
зоопланктону, мг*м-3
Частка N. scintillans, %
Частка Copepoda, %
Висновок

Весна

667,129

Дуже гарний/High

Літо
Середньорічний
Весна

1083,1
75,64

Дуже гарний/High
Дуже поганий/Bad
Дуже гарний/High

Літо

88,37

Дуже гарний/High
Дуже поганий/Bad

Фауна макрозообентосу Молочного лиману в 2017 р. налічувала 25 видів
безхребетних. З них 16 видів зареєстровано в околицях з’єднувального каналу, 14 – в
середній частині водойми в околицях с. Богатир, здійснено обліки 9 видів евригалінних
бентосних безхребетних. Найбільш поширеними були Cerastoderma glaucum,
Parvicardium exiguum, Balanus improvises, Gammarus aequicauda, Sphaeroma pulchellum.
Щільність і біомаса зообентосу були низькими й зростали з березня до липня.
Так, щільність весною становила 300 – 933 екз./м2, а біомаса 1,5 – 7,15 г/м2, влітку
щільність і біомаса організмів зростали відповідно до 2801 – 3232 екз./м2 і 24,42 – 36,17
г/м2. Основний вклад у продуктивність бентосних угруповань здійснювали двостулкові
молюски Cerastoderma glaucum і Parvicardium exiguum.
За нашими спостереженнями відбулося зменшення кількісних характеристик
макрозообентосу порівняно з 2016 р. [4] спричинене високими значеннями солоності
води.
Висновки. На даному етапі існування екологічний стан Молочного лиману є
незадовільним. Спостерігається збідніння біорізноманіття планктонних і бентосних
угрупувань що спричинено екстремальними гідрологічними та гідрохімічними умовами.
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РОЗВЕДЕННЯ БАГАТЬ НА ПОДВІР’ЯХ —
НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТА ДОВКІЛЛЯ
Спалювання сухої трави, листя та рослинних залишків на власних подвір’ях для
наших громадян стало настільки звичним, що практично не звертається увага на те,
якої шкоди це завдає довкіллю і здоров’ю людей. З листям і рослинними залишками
часто спалюється і безліч усілякого сміття, що істотно підсилює забруднення
атмосфери. Розведення багать та спалювання рослинних залишків завдає набагато
більше шкоди довкіллю ніж викиди в атмосферу від промислового виробництва і
автомобільного транспорту.
На присадибних ділянках рослини нерідко окропляють пестицидами, які також
вивільняються у повітря при згорянні листя чи трави. Найбільше пестицидів містить
бадилля картоплі, яке ми так рясно окропляємо від колорадського жука.
При згорянні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг
мікрочастинок диму, до складу якого входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали
і канцерогенні сполуки. Такі вогнища є особливо небезпечними для здоров’я дітей і
хворих із легеневою патологією.
Спалювання листя призводить до руйнації ґрунтового покриву, гинуть
ґрунтоутворюючі мікроорганізми і корисні комахи. Мікрофлора та мікрофауна в місцях
підпалів відновлюється тільки через 5-6 років, а часто не відновлюється ніколи до
первинного стану.
При згорянні сухої трави і рослинних залишків утворюється зола. Не зважаючи
на загальноприйняту думку, зола – дуже погане добриво і, таким чином, спалювання
листя щороку призводить до все більшого збіднення ґрунту. Так як за нормальних
умов, коли листя перегниває, необхідні для розвитку рослин речовини повертаються у
ґрунт.
На природних ділянках і газонах вогонь знищує насіння і коріння трав’янистих
рослин, пошкоджує нижні частини дерев і кущів та верхні частини їх коріння. Знищення
природної листяної підстилки призводить до збільшення в 2-4 рази промерзання
ґрунту.
При спалюванні трави на присадибних ділянках або стерні на полях виникає
загроза перекидання вогню на природні ділянки, що веде, в свою чергу до порушення
законодавства і знищення диких рослин та тварин. Саме із спалювання стерні на полях
починається більшість степових і лісових пожеж і загоряння житлових будинків.
При близькому розташуванні вогнищ біля високовольтних ліній електропередач,
густий дим за певних умов здатний стати причиною короткого замикання ЛЕП, так як є
напівпровідником.
Дим від вогнищ, в туманні дні може утворювати смог і на довго зависати у
повітрі. В цьому випадку погіршується видимість на дорогах, що призводить до
збільшення частоти ДТП, аварій.
Найбільш дружнім по відношенню до довкілля шляхом утилізації опалого листя є
компостування. Найціннішою характеристикою компосту є великий вміст у ньому
необхідних рослинам хімічних сполук. Щорічне прибирання листя в парках призводить
за 20 років до 50%-го зниження приросту деревини. Те саме відбувається і на
присадибних ділянках, в садах.
Для компостування листя складають у купи шириною 2 м і висотою до 1,7 м. В
основу купи вкладають до 25 см шар землі. Кожен з шарів листя не має
перебільшувати 30 см. На цю ж купу можна скидати пташиний послід, харчові рештки.
Кожен з шарів присипають землею. Протягом літа компост 2-3 рази перелопачують.
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Компост вважається готовим, якщо перетворився на однорідну темну розсипчасту
масу. При літній закладці компост дозріває за 2-3 місяці, при осінній – за 6-8.
Аналогічно, компостування можна проводити в траншеях глибиною до 1 м і шириною
1,5 м. Траншейне компостування більш зручне з міркувань того, що при ньому компост
рівномірно зволожується і не пересихає. Використовувати компост в якості добрива
можна вже через рік після закладки. Його корисні властивості зберігатимуться ще 4
роки. Корисне використання компосту в якості прикореневої підкормки дерев і кущів.
Кожна людина має законне право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє
середовище, згідно з ст. 50 Конституції України. Від токсичних речовин, що містяться у
димі від вогнищ, страждають у першу чергу, люди, хворі на захворювання серця та
легенів, алергики, діти та люди похилого віку.
За шкоду завдану довкіллю та здоров’ю людей порушник може нести як
адміністративну, так і кримінальну відповідальність,
відповідно до чинних
законодавчих та нормативних актів.
Згідно з ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
"Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених
пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів" за спалювання на території
міста листя, гілок та сміття, передбачено адміністративну відповідальність у вигляді
штрафу: на громадян від двадцяти (340 грн.) до вісімдесяти (1360 грн.)
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності - від п'ятдесяти (850 грн.) до ста (1700 грн.)
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології та зоології,
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького

УПРАВЛІННЯ ТА СТАН ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ
ВІДХОДАМИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Одним з основних джерел забруднення урбанізованих територій та
навколишнього середовища є промислові, що утворюються в результаті виробничого
процесу, і побутові відходи, що виникають в процесі життя людини.
Щороку в Україні утворюється 11 – 13 млн. т. твердих побутових відходів. Річна
кількість відходів на душу населення становить близько 300кг., при цьому
спостерігається суттєва різниця в показниках утворення відходів між міською та
сільською місцевостями. Збільшення показників утворення відходів пов’язане з
підвищенням рівня життя, враховуючи співвідношення між динамікою ВВП на душу
населення та рівнями питомого утворення відходів
Зростання населення у місті, індустріалізація, урбанізація й економічне
процвітання призводять до збільшення ТПВ. Це є причиною того, що відходи несуть
більшу небезпеку для людей і навколишнього природного середовища. Тому виникає
необхідність відмовитись від застарілих моделей поводження з ТПВ у містах та
розробити схему санітарної очистки міста у відповідності з сучасними реаліями.
Практичний
досвід
П.Ю. Куркіна,
В.Г. Ларіонова,
М.Н. Скрипнікова,
Е.С. Шершнева засвідчив: якщо під час складування на полігонах та звалищах
морфологічний склад ТПВ суттєво не впливає (або майже не впливає) на технологію
робіт і технічні показники, то в процесі промислової переробки він набуває важливого
значення. Основними показниками стають морфологічний склад, вологість ТПВ та
співвідношення органічних і неорганічних речовин. Зрозуміло, що з кожним роком і
навіть з кожним сезоном змінюється морфологічний склад ТПВ. У сучасний період
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збільшується кількість полімерів (ПЕТФ, картону) і значно зменшилася кількість
харчових відходів. У зв'язку з цим постає питання про необхідність роздільного
збирання окремих компонентів ТПВ як населенням, так і торговельними, промисловими
та іншими підприємствами; матеріальне заохочення підприємств і фізичних осіб
забезпечить збирання залишків тари й упаковок, паперових і харчових відходів, а також
скла та ПЕТФ.
Система управління відходами – це частина загальної системи управління (у
масштабі країни, регіону, промислового комплексу, або його структурного підрозділу),
яка включає в свій склад організаційну структуру, діяльність по плануванню, обов’язки і
відповідальність, практику, процедури, процеси і ресурси для формування,
впровадження, досягнення, аналізу і актуалізації політики у сфері поводження з
відходами
Основними пріоритетами державної системи управління відходами мають бути:
1) мінімізація утворення відходів за рахунок впровадження маловідходних
технологій і виробництв;
2) підвищення ступеня використання відходів як вторинної сировини, їх
переробка з метою вилучення корисних компонентів і знешкодження;
3) зменшення і запобігання ризику негативного впливу відходів на природне
середовище і здоров’я населення;
4) підвищення ефективності управління відходами, виконання вимог
законодавства і, насамперед, - поліпшення економічного механізму системи управління
небезпечними і ресурсно-цінними відходами.
Існує три типи механізмів управління відходами:
М’який механізм управління відходами характеризується встановленням гнучких
екологічних рамок щодо економічного розвитку. Він спрямований на пом’якшення
наслідків небезпечних ситуацій, обумовлених наявністю відходів, здійснення
стабілізаційних та компенсаційних заходів, інформування населення про стан
навколишнього природного середовища, про небезпеку тих чи інших видів відходів та
про негативні результати забруднення ними довкілля.
Стимулюючий механізм управління відходами базується на використанні
економічних засобів впливу щодо формування екологічних орієнтирів та пріоритетів у
виробників відходів. Він сприяє впровадженню сучасних ресурсозберігаючих
технологій, утилізації відходів, збільшенню витрат на охорону навколишнього
середовища. За допомогою стимулюючого механізму зростає економічна
зацікавленість підприємств у зменшенні кількості відходів, які утворюються та
накопичуються, дотриманні екологічних норм та стандартів.
Жорсткий механізм управління відходами характеризується як пригноблюючий,
що за рахунок використання прямих заходів державного регулювання перешкоджає
розвитку окремих галузей економіки та виробництв, діяльність яких пов’язана з
утворенням великої кількості відходів або із зростанням рівня екологічної небезпеки
внаслідок їх токсичності.
Управління діяльністю у сфері поводження з відходами здійснюється через
систему державних органів, до яких відносяться: центральні органи законодавчої і
виконавчої влади, регіональні органи управління, органи місцевого самоврядування і їх
виконавчі органи. У системі управління відходами виділяються чотири ієрархічні рівні.
Перший рівень управління. Центральні органи законодавчої і виконавчої влади
здійснюють пряме і непряме управління відходами. Непряме регулювання здійснюється
в процесі управління всією господарською діяльністю. Пряме управління
забезпечується через спеціальні законодавчі і нормативні акти.
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Другий рівень управління. Державні органи виконавчої влади на місцях, що
контролюють виконання законодавчих і нормативних актів, займаються видачею і
обліком дозволів і ліцензій, перевіряють проекти і погоджують ліміти на утворення і
розміщення відходів, ведуть банк виданих лімітів, перевіряють нарахування і виплати
за забруднення навколишнього середовища, ведуть регіональні реєстри об'єктів
утворення, обробки, утилізації і розміщення відходів, проводять моніторинг стану
навколишнього середовища, збирають і обробляють первинну звітність [56].
Третій рівень управління. Державні органи екологічної і санепідбезпеки на
місцях здійснюють державний контроль над третім рівнем управління: підприємствами
– виробниками промислових відходів; спеціалізованими підприємствами по збору,
транспортуванню, переробці і утилізації відходів; спеціалізованими підприємствами по
знешкодженню і похованню відходів.
Четвертий рівень управління. До четвертого рівня управління відносяться: біржа
сировини і ВМР; фонди охорони навколишнього середовища; громадські організації.
Діюча модель поводження з побутовими відходами доволі проста – зібрані
побутові відходи захоронюються на 4,5 тис. сміттєзвалищах і полігонах загальною
площею 7,6 тис. га.
Майже всі тверді побутові відходи вивозяться на полігони без переробки та
утилізації, в області практично відсутні роздільний сбір та повторне перероблення
відходів. Діючі полігони часто перевантажені, відсутні кошти на їх нормальну
експлуатацію та рекультивацію. Будівництво полігонів твердих побутових відходів
потребує значних інвестицій, які відсутні в області. Відсутність полігонів, особливо в
сільській місцевості, призводить до утворення несанкціонованих смітників.
На жаль, екологічність полігонів вимагає приділенню більшої уваги. На полігоні
виконують такі основні роботи: вивантаження, складування, ущільнення та ізоляцію
відходів.
Полігони обладнано системою контролю щодо в'їзду та виїзду автомобілів.
Полігони мають такі механізмами та обладнанням, як бульдозери, навантажувач
колісний фронтальний, ущільнювач сміття (компактор).
На території полігонів здійснюється контроль за впливом на навколишнє
природне середовище: досліджуються та беруться проби ґрунтів, води, повітря.
Проводиться постійна технологічна пересилка ґрунтом тіла полігону, здійснюється
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дератизація, дезинсекція та дезінфекція території полігону, проводиться відкачка
фільтрату, проводиться видалення полігонного газу з тіла полігону.

На 61 полігоні Запорізької області, які займають площу 1061,5 га, розміщено
близько 146,6 млн. т твердих побутових та промислових відходів. В області практично
відсутні полігони, які б відповідали сучасним санітарним та природоохоронним
вимогам. Відсутня розвинена інфраструктура по збору, сортуванню та використанню
відходів, як вторинної сировини.
В селищі Тепличному, що в Шевченківському районі Запоріжжя, розташована
одна з найбільших баз прийому та сортування вторинної сировини ПАТ
"Запоріжжявторресурси".
Десятки видів пластика, папір, картон, скло, поліетилен – щодня завозиться до
100 тон сміття. Працівники вручну сортують вторсировину. Далі все це пресується в
тюки та розвозиться на переробку по всій країні.
ПАТ "Запоріжжявторресурси" має 60 пунктів прийому по всій області, 3 бази
розташовані в Запоріжжі. Підприємство здійснює самовивіз сміття від 100 кг по місту, та
від 1 до 4 тон по області, залежно від відстані.
Також, в Запоріжжі заснований екологічний проект ZPSPACE метою якого є
сортування сміття тим самим здійснювати захист екосистеми від негативного впливу
сміттєзвалищ, сприяння чистоти навколишнього середовища.
Шляхи для успішного впровадження роздільного сортування ТПВ:
 Створення програми поводження з твердими побутовими відходами.
 Проведення інформаційної кампанії-роз’яснення. Це дасть змогу підвищити
ефективність роботи системи поводження з твердими побутовими відходами. Для
цього треба вжити агітаційно-роз’яснювальні, екологічно-просвітницькі та виховні
заходи щодо поводження з відходами.
 Задіяти потенційних споживачів відсортованої вторинної сировини.
Серед управлінських організаційних заходів можна запропонувати:
 запровадити ефективну систему роздільного збору сміття і відповідного
електронного обліку оплатити за надані послуги населенням з його поділом на:
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а) харчові та інші органічні відходи рослинного і тваринного походження, які не
підлягають іншим методам переробки окрім компостування;
б) неорганічна складова сміття, що піддається сортуванню (папір, пластик,
метал, текстиль, скло, гума, інші мілкі фракції);
в) інші відходи (крупна фракція, будівельне сміття тощо).
Технологічні заходи щодо зменшення впливу полігону на природне середовище:
 Створити пристрій водовідводу від полігону і від місць складування ТПВ.
 Впроваджувати пристрій дизбар'єру і ями "Баккарі".
 Складувати ТПВ у котловані.
 Всю територію полігону огородити огорожею.
 Проводити дезінфекцію та дератизацію ТПВ, сміттєвозів, машин і
механізмів.
 Проводити проміжну ізоляція шарів ТПВ (при висоті шару не більше 2,5 м)
ґрунтом завтовшки 0,20 м.
 Проводити контроль свердловин і організацію робіт по відбору проб для
лабораторних досліджень (періодично не менше 2 разів на рік - навесні та восени, а
також при затяжних дощах).
 В якості ізолюючих ґрунтів використовувати супіщані, з метою поліпшення
фільтрації виділяючих газів з товщини відходів.
 Улітку при температурі повітря + 10° С і більше, один раз на 7 днів територію
складування необхідно поливати дезінфекційними засобами.
 Регулярно очищувати водовідвідну канаву та ін.

З 1 січня 2018 року Україна зобов’язалася сортувати все сміття за видами
матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання, для
захоронення та небезпечне.
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Про це йдеться у статті 32 Закону України "Про відходи", до якої був доданий
відповідний пункт ще у 2012 році.
Цей пункт відповідає двом Директивам ЄС – 1999/31/EC та 2008/98/EC, які
врегульовують поводження із сміттям у країнах Європи, надають чітку послідовність
дій, що необхідно виконувати із відходами, класифікують сміття, ставлять стратегічну
мету скоротити кількість відходів, які вивозять на полігони.
Відповідно до європейських норм, придатні для повторного використання
відходи повинні відправлятися на відповідні підприємства, безпечні відвозитися на
полігони ТПВ, а з небезпечними проводитимуться необхідні для знешкодження
операції. При цьому на звичайні сміттєзвалища не мають потрапляти відходи, які
розкладаються біологічним шляхом (норма Директиви ЄС 1999/31/EC).
Житлові масиви і внутрішньо дворові території, дороги загального користування
та інші об'єкти благоустрою населених пунктів, а також місця проведення масових
заходів обладнуються контейнерними майданчиками для роздільного збирання і
зберігання побутових відходів, урнами для побутових відходів.
Роздільне збирання побутових відходів здійснюється їх власниками згідно з
методикою роздільного збирання побутових відходів, яка затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
житлово-комунального господарства.
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ПРІОРИТЕТ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ
Різні аспекти здоров’я молодого покоління є однією з глобальних проблем
сучасності. Вона виникає разом з людиною і видозмінюється відповідно до руху
людської культури. Здоров’я - це стан повного фізичного, душевного і соціального
благополуччя, а не просто відсутність хвороб і фізичних вад. Таке визначення
міститься в преамбулі уставу Всесвітньої організації охорони здоров’я. Одним з
найважливіших показників стану здоров’я є рівень функціонального розвитку
адаптивних систем організму людини [3, с. 16; 11, с. 52].
Максимальний рівень здоров’я людини – це мета, досягнення якої повинна
забезпечити кожному члену суспільства сучасна держава. Однак не секрет, що існуюча
система охорони здоров’я, медицина зосереджені в основному на розробці новітніх
технологій лікування [5, с. 37]. Але хворих не стає менше, а навпаки, в світі
розповсюджується епідемія хронічних неінфекційних захворювань серед населення
самого активного віку. Ці захворювання є основною причиною смерті. Така ситуація
спостерігається й в Україні, вона складає загрозу національній безпеці держави [1, с.
13]. Саме медико-соціальний статус студентської молоді в майбутньому визначить
якість трудового, економічного, репродуктивного та оборонного потенціалу нашої
країни.
Різні аспекти здоров’я студентів навчальних закладів були і залишаються
предметом пильної уваги дослідників [2, с. 7]. Але на сьогоднішній день дуже мало
порівняльних та узагальнюючих робіт про стан здоров’я та здоров’язбережувальну
поведінку студентів різних країн.
Мета роботи: проаналізувати загальний рівень здоров'я студентської молоді
різних країн та сучасні підходи до його поліпшення.
На сучасному етапі дослідження цієї проблеми треба користуватися уявленням
про здоров’я як про інтегральну систему, що покликана виконувати основну функцію
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життєздатності організму і життя людини в суспільстві в цілому [9, c. 137]. При цьому,
якщо йдеться про рівень інтегрального здоров’я, то високий його ступінь має
характеризуватися функціональною врівноваженістю організму з довкіллям за
наявності стану фізичної, психічної та соціальної комфортності.
Спираючись на сучасну парадигму здоров’я та узагальнений аналіз наукової
літератури [8, с. 357], можна констатувати, що здоров’я є цілісною багатовимірною
динамічною системою певної структури. Здоров’я нації показує рівень якості життя,
який визначається за такими параметрами: матеріальними, соціальними,
психоемоційними, розвитком фізичної культури та спорту.
Аналіз наукових публікацій за останній час переконливо показує, що проблема
здоров’я молодих людей знаходиться в полі зору багатьох вчених. Так, молдавські
дослідники [2, с. 16] відмічають, що рівень розповсюдженості захворювань за даними
звертання у 2015 р. у студентів середніх освітніх закладів віком 15-18 років складає
1445,2‰. На четвертому курсі в порівнянні з першим, відбувається достовірний ріст
захворювань: системи кровообігу в 2,4, нервової системи в 2,0, органів травлення в 1,8,
дихальної системи в 1,5 рази. Досліджуючи стан серцево-судинної системи студентів
коледжу, автори встановили, що впродовж трьох років навчання у підлітків
спостерігається тенденція до тахікардії, розвитку гіпотензивних реакцій, зниження
м’язової працездатності.
Це пояснюється недостатнім матеріальним забезпеченням, низьким рівнем
знань і навичок з організації свого побуту, чергування роботи і відпочинку, організації
раціонального режиму дня та харчування.
Аналогічні тенденції в стані здоров’я та захворюваності спостерігаються серед
студентів Республіки Білорусь [6, с. 62]. Незважаючи на високий рівень загального
показника якості життя за основними компонентами (соціальне та емоційне
функціонування, задоволення життям, здоров’я), близько 30% студентів вузів Білорусі
наприкінці навчання перебувають на диспансерному обліку, причому переважають такі
захворювання, як хронічний гастрит, бронхіальна астма, язва дванадцятипалої кишки.
Вивчення захворюваності студентів Білоруського державного медичного університету
показало, що перше місце займають захворювання органів дихання (33,4%), друге нервової системи і органи чуття (27,4%), третє - сечостатевої системи (10,3%). Відсоток
захворювань органів травлення, опорно-рухового апарату (ОРА) та сполучної тканини
складає приблизно по 5,0%.
Такі ж закономірності спостерігаються й серед студентів вишів України [4, с. 10].
Головними чинниками, які сприяють розвитку серцево-судинних захворювань у
вітчизняної молоді є: нераціональне харчування, низька рухова активність, нервовоемоційні стреси, шкідливі звички.
Отже, на основі узагальнюючого системно-логічного підходу встановлено, що
вплив несприятливих соціально-гігієнічних чинників під час навчання призводить до
негативних тенденцій у стані здоров’я студентів різних країн.
У Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана
Хмельницького (МДПУ) за останні роки простежується чітка тенденція до збільшення
кількості студентів, які мають відхилення у стані здоров’я. За період 2012-2017 рр.
кількість студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи,
збільшилась з 16,2% до 36,2%. Із загальної кількості обстежених студентів, які
належать до спеціальної медичної групи, юнаків було 19,3%, дівчат – 80,7%. В даний
час процес фізичного виховання з традиційним підходом до навчання не вирішує
проблеми корекції фізичного стану [8, с. 29].
Результати дослідження дозволяють констатувати, що рівень розповсюдженості
захворювань у студентів МДПУ в 2012-2017 рр. складає 585,9‰. Вивчення структури
захворюваності в залежності від курсу навчання показало, що у першокурсників
найбільший відсоток складають захворювання органів дихання, на другому місці –
порушення опорно-рухового апарату, далі – хвороби органів травлення, нервової
132

системи. У студентів четвертого курсу спостерігається інша закономірність: на першому
місці – патології серцево-судинної системи, на другому – порушення ОРА, далі –
захворювання сечостатевої системи.
Узагальнений аналіз характеру захворювань студентів північно-західного
Приазов’я за 2012-2017 рр. свідчить, що перше місце займають патології серцевосудинної системи – 35–45% (від загальної кількості захворювань); друге – зміни ОРА
(20–26%). Майже на одному рівні знаходяться захворювання сечостатевої системи (8–
12%), органів зору (6–10%). Інші захворювання коливаються в межах 5–15%. Показники
захворюваності зростають в процесі навчання, і на четвертому курсі в 1,4 рази вище,
ніж в групах першокурсників. За період навчання у вишах спостерігається негативна
динаміка стану здоров’я студентів: на першому курсі до групи здорових віднесено
32,5% осіб, на четвертому – тільки 22,6%.
Отже, нами показано, що стан здоров’я молоді північно-західного Приазов’я
погіршується, зокрема до 45% (від загальної кількості захворювань) складають
патології серцево-судинної системи, до 26% – порушення ОРА. Наприкінці навчання у
вузі кожний другий студент має хронічне захворювання.
В результаті структурного аналізу анкет студентів встановлено, що основними
причинами погіршення здоров’я вони називають нераціональний режим дня (особливо
під час сесії), велике навчальне навантаження, а також незбалансоване харчування,
низьку рухову активність, шкідливі звички.
Не вважають своє харчування раціональним і збалансованим 51,8%
першокурсників і 68,3% четвертокурсників, не дивлячись на те, що недостатнє
матеріальне забезпечення як основну перешкоду регулярному харчуванню назвали
лише чверть всіх респондентів.
Основні елементи відпочинку студентів університету характеризуються
переважанням пасивних форм, тільки 12,5% молодих людей займаються спортом.
72,5% студентів відмічають, що майже не мають вільного часу, а 88,2% - не задоволені
формами його проведення. Серед перешкод для більш частих занять фізкультурою
77,6% студентів вказали на недостатність вільного часу, 18,4% - на лінь та
неорганізованість. При вивченні рівня фізичної активності, нами встановлено, що
займаються фізичними вправами щоденно 9,5% першокурсників і 7,5%
четвертокурсників.
Однією з найбільш важливих ознак, яка характеризує ставлення до здоров’я, є
шкідливі звички. Результати систематизації анкет студентів показують, що регулярно
курять 24,5% молодих людей. Аналіз мотивів куріння дозволяє зробити висновок про
значний внесок психологічних факторів у формуванні шкідливих звичок. Більшість
респондентів усвідомлюють негативний вплив куріння на здоров’я (74,8%). Приблизно
4/5 від усіх студентів (75,5- 82,0%) збираються кинути палити в майбутньому.
Зареєстрована висока частота вживання алкоголю студентами. Серед
першокурсників алкогольні напої вживають 87,1%, четвертокурсників - 86,7%. У
структурі видів алкоголю, які споживають молоді люди, перше місце займає пиво, на
перевагу якого вказали близько половини студентів, потім йдуть сухі вина, шампанське,
слабоалкогольні коктейлі (їх споживають 47,1% студентів), близько третини всіх
респондентів віддають перевагу міцним напоям - горілці, коньяку тощо.
Узагальнення результатів дослідження показало, що в сучасних соціальноекономічних умовах стан здоров’я студентської молоді залишається однією з найбільш
гострих медико-соціальних проблем. Негативні тенденції в стані здоров’я переважно
обумовлені поведінкою, яка не сприяє його збереження і укріпленню. Системні
дослідження доводять, що тільки 4,5% українських студентів знаходяться у зоні
безпечного рівня здоров’я [6, с. 63; 10, с. 2390].
Аналіз наукової літератури показує, що на сучасному етапі розвитку суспільства
головну загрозу для здоров’я представляють хронічні неінфекційні захворювання, які є
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основними причинами інвалідизації та смертності дорослого населення України [1, с.
17].
Адекватний вихід з ситуації, яка склалася, теоретично обґрунтували та
експериментально перевірили на практиці група вчених [3, с. 88-89; 7, с. 297], які
вперше показали функціональну залежність фізичних навантажень населення від стану
здоров’я. Це порочне замкнене коло найпростіше та достовірніше всього розімкнути
шляхом застосування фізичних вправ з урахуванням віку, статі, тренованості, фізичного
розвитку та стану здоров’я людей.
Використання цілісного підходу до проблеми збереження здоров’я молоді
сприяло розробці нами комплексної оздоровчої програми, яка включала такі
компоненти: блок організаційно-діагностичних заходів (лабораторна, функціональна
діагностика захворювань різних нозологічних форм), блок інформаційнопрофілактичних заходів (розробка та впровадження системи заходів інформаційного
забезпечення студентів з питань здорового способу життя), блок оздоровчокорекційних заходів (диференційовані фізичні навантаження відповідно до
функціональних характеристик організму студентів, гідрокінезотерапія, працетерапія;
режим труда та відпочинку; загартовування; гігієна харчування, сну), блок оцінки
ефективності проведених заходів. Реалізація цієї програми дозволить підвищити рівень
здоров’я молоді, сформувати стійку мотивацію здорового способу життя.
Профілактичну роль в цьому напрямку відіграє скринінг населення з
визначенням "груп ризику" серед практично здорових людей, формування та
впровадження здорового способу життя, поліпшення екологічної ситуації, умов праці та
життя людей. Однак більшість з цих заходів вимагають вагомих матеріальних витрат і
спеціального навчання персоналу. Разом з тим, достатня рухова активність,
спрямована на боротьбу з гіподинамією та гіпокінезією, широке впровадження фізичної
культури в життя населення сприяє укріпленню здоров’ю людини, підвищення стійкості
її організму до впливу несприятливих чинників довкілля (температура, тиск,
забрудненість повітря та води, інфекції тощо), а також збереженню та відновленню
працездатності, запобігає розвитку ранньої втоми та перевтоми, сприяє корекції
психоемоційних перевантажень під час професійної діяльності людини.
Висновки:
- Вплив несприятливих соціально-гігієнічних чинників під час навчання
призводить до негативних тенденцій у стані здоров’я студентської молоді різних країн
(України, Білорусі, Молдови). Основними факторами захворюваності студентів
неінфекційними хворобами є надмірне харчування, низька рухова активність, нервовоемоційна перенапруга, шкідливі звички.
- Стан здоров’я молоді північно-західного Приазов’я погіршується, зокрема у
студентів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана
Хмельницького до 45% (від загальної кількості захворювань) складають патології
серцево-судинної системи, до 26% – порушення опорно-рухового апарату. До кінця
навчання у виші кожний другий студент має хронічне захворювання.
- Для підвищення рівня здоров’я нації необхідний комплексний підхід, який
базується на сучасній інформаційній парадигмі здоров’я. Він передбачає розробку та
впровадження комплексних державних оздоровчих програм, які вимагають створення
умов для реалізації здорового способу життя кожною людиною: заняття фітнесом,
раціональне харчування, загартовування, відмова від шкідливих звичок, охорона
довкілля від забруднення.
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Хрущ Юлія
асистент кафедри туризму, соціально-економічної географії та
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького

краєзнавства,

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Екологічний туризм як перспективний напрям наукових досліджень за останні
роки помітно актуалізується та постає в центрі уваги значного кола вчених. В Україні з
усвідомленням крихкості культурної та природної спадщини зростає ринок екотуризму.
При цьому набуває актуальності питання відповідального відпочинку.
Питання потенціалу розвитку екологічного туризму є предметом постійних
дискусій як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Наукова проблематика розвитку
екологічного туризму, трактування поняття екологічного туризму висвітлюється у
працях
О. Бейдика,
М. Біржакова,
О. Дмитрука,
Я. Олійника,
В. Гетьмана,
В. Петранівського та ін.
Значний внесок у вирішення окремих аспектів оцінки розвитку внесли
О. Любіцева, В. Храбовченко, Р. Шарплей, Р. Картер, М. Ханей та ін.
Однак проблемі оцінки потенціалу екологічного туризму в Україні не приділено
належної уваги. Тому метою дослідження даної статті є оцінка туристичного потенціалу
Запорізької області для розвитку екологічного туризму.
Екологічний туризм є одним з найбільш перспективних видів туризму в Україні
через значну різноманітність туристичних занять:
- розважальних (рибальство, збирання грибів, горіхів, ягід, лікарських рослин,
прогулянки на човнах);
- пізнавальних (ознайомлення з культурно-історичними, етнографічними,
природними об’єктами території);
- оздоровчих (плавання в водоймах, фізична праця);
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- зміна вражень та постійний контакт з природою у поєднанні з низькими
фінансовими витратами [4].
Головні принципи екологічного туризму – свідома подорож природним
середовищем, збереження цілісності екосистем, додержання інтересів місцевого
населення.
Основним ресурсом екологічного туризму виступає незмінене природне
середовище. Цей вид туризму може здійснюватися на природоохоронних об’єктах
різного ступеня заповідності: біосферних і природних заповідниках, заказниках,
природних парках, регіональних ландшафтних парках, штучно створених об’єктах –
ботанічних садах і зоологічних парках, дендрологічних парках та парках-пам’ятках
садово-паркового мистецтва, пам’ятках природи (печери, водоспади, мальовничі
ландшафти) загальнодержавного та місцевого значення, а також на територіях і
об’єктах, що виконують як природоохоронну так і господарську функції (міські і приміські
парки, лісові господарства тощо) [4,5].
Також екологічного туриста можуть привабити ландшафти старовинних садиб,
монастирів тощо, адже цей вид туризму включає в себе ознайомлення не лише з
красою природних об’єктів, але й з різноманітністю культур, релігій.
Окрім того метою екологічного туру можуть виступати регіони з порушеною
екологічною ситуацією (з метою отримання певних екологічних знань) [3].
Виникнен-ня і формування ідеї екологічного туризму розпочалося в 70-80х роках
ХХ сторіччя. В зв’язку з перспективністю розвитку екологічного туризму в Україні
представляє інтерес трактування поняття екологічного туризму прийняте в
міжнародних документах, його принципів і критеріїв, дослідження.
Перше визначення екологічному туризму було дано Г. Міллером в 1978 році
"екотуризм – життєздатний туризм, чутливий до навколишнього середовища, що
включає вивчення природного і культурного навколишнього середовища і має на меті
покращення стану цього середовища".
В 1996 році Міжнародною спілкою охорони природи (МСОП) офіційно було
прийняте визначення: "екологічний туризм – це екологічно відповідальні подорожі і
відвідування відносно непорушених природних територій з метою вивчення, милування
і дослідження природи і супутніх культурних пам’яток, які сприяють збереженню
оточуючого середовища, наносять мінімальну шкоду природі і створюють соціальноекономічні вигоди місцевому населенню".
На сучасному етапі, як зазначає О. Любіцева [3], екологічний туризм є одним з
перспективних напрямів розвитку туризму. Оцінка потенціалу розвитку туризму, за
О. Любіцевою, базується на якісних параметрах.
На думку О. Дмитрук [2], екологічний туризм в Україні можна розвивати,
створюючи у природо-господарських смугах спеціальні екотуристичні економічні зони,
де діяльність місцевих жителів з реалізації відпочиваючим та туристам послуг з
розміщення і харчування продуктами домашнього господарства мала б пільги і
стимулювалася на всіх рівнях.
Запорізький регіон є одним з найбільш перспективних територій в Україні для
розвитку екологічного туризму як на внутрішньому, так і міжнародному ринку.
Незважаючи на всі наявні передумови до його розвитку, цей процес знаходиться на
стадії становлення.
Науковцями Зима О., Голуб М. в статті "Потенціал екологічного туризму в
Україні" визначено основні фактори, що впливають на потенціал екологічного туризму в
областях України. Проведено кластерний аналіз регіонів України за допомогою методів
Уорда та К-середніх. В статті оцінено потенціал розвитку екологічного туризму регіонів і
виділено п’ять кластерів. За результатами в п'ятий кластер - найбільш оптимальний
для розвитку екологічного туризму в Україні ввійшли - Запорізька, Вінницька,
Миколаївська, Сумська, Чернівецька, Тернопільська, Черкаська, Хмельницька,
Херсонська області [2].
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Запорізька область характеризується великою кількістю археологічних об’єктів,
об’єктів містобудування та архітектури, монументального мистецтва, історичних та
сакральних пам’ятників.
Запорізька область має також великий природний потенціал, що є одним з
головних чинників розвитку екологічного туризму: ліс, водоймища, річки, об’єкти
природно-заповідного фонду та ін. Наприклад, р. Дніпро, узбережжя Азовського моря,
острів Хортиця, степовий заповідник "Кам’яні могили", національний парк "Панай",
приватні садиби та ін.
Отже, Запорізька область має унікальні природні, історико-культурні, естетичні і
рекреаційні ресурси, значну кількість рекреаційних споруд і об’єктів, досить розвинене
рекреаційне господарство, які дозволяють розвивати в області екологічний туризм:
екскурсії екологічними стежками, науково-пізнавальний туризм, пішохідний, спортивнооздоровчий, велосипедний, кінний, водний, підводний, скелелазання, спортивне
орієнтування тощо.
На потенціал Запорізької області впливають такі негативні чинники: викиди
забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел
забруднення, кар’єри та інші промислові розриття, несанкціоновані сміттєзвалища,
майже повне залучення земель (більше 85 %) у господарське використання та ін.
Для активізації екологічного туризму в Запорізькій області, на нашу думку,
необхідно:
- розробити і облаштувати туристсько-пізнавальні маршрути та екологічноосвітньо-пізнавальні стежки з використанням велосипедного, водного і пішохідного
видів туризму відповідно до параметрів внутрішнього та зовнішнього пейзажного
різноманіття природних ландшафтів та розташування археологічних та історикокультурних об’єктів;
- активізувати рекламну і пропагандистську діяльність, спрямовану на
формування в туристів інтелектуально-гуманістичного світобачення та патріотичного
ставлення до природної та культурної спадщини всієї України;
- запропонувати навчальним закладам міста Мелітополь та Мелітопольського
району маршрути і екскурсійні програми із використанням напрямів екологічного
туризму.
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В умовах нестабільності та економічних перетворень як на окремо взятому
підприємстві, так і в промисловості регіону, актуальності набуває проблема
забезпечення належного рівня економічної безпеки, оскільки чимало підприємців
виявилися не готовими до нових умов господарювання. Основною метою економічної
безпеки підприємства являється гарантування і забезпечення максимально
ефективного функціонування, стабільності та розвитку підприємства в поточному та
перспективному періодах [Радєва, 2016].
Однією зі складових економічної безпеки підприємства є екологічна безпека певний комплекс заходів, які мають на меті приведення діяльності суб’єкта
підприємництва до відповідності природоохоронним нормативам і підвищення його
рентабельності [Коломієць, 2018].
На сьогоднішній день охорона праці та промислова екологія в сучасному світі –
питання не тільки іміджу, але й замовлень та податків, які, як наслідок, безпосередньо
впливають на дохід компаній. Оскільки організація, яка використовує енерго- та
ресурсозберігаючі процеси, збільшує свою ефективність, а крім того, знижує вплив
шкідливих речовин на самих працівників та навколишнє середовище.
Отже, під безпекою підприємства в екологічній сфері розуміють захист від
руйнівного впливу природних, техногенних чинників і наслідків господарської діяльності
підприємства.
Природні чинники, зокрема повені, землетруси, смерчі, зсуви ґрунту, лавини
можуть завдати величезної шкоди майну підприємства, здоров'ю працівників. На
практиці передбачити природні катастрофи неможливо, однак можна вжити заходи з
метою мінімізації наслідків стихійних лих для підприємства.
Техногенні катастрофи виникають унаслідок використання фізично зношених
основних засобів, не планованого вимкнення електроенергії або через низьку
кваліфікацію і безвідповідальність працівників [Намлієва, 2015].
У результаті господарської діяльності саме підприємство також може стати
джерелом небезпеки для навколишнього середовища. До внутрішніх чинників, які
погіршують його екологічну безпеку, належать: помилки, допущені на стадії
проектування нових виробів, шкідливих для здоров'я людей, а також на стадії
розроблення і впровадження нових технологій; штрафи за забруднення довкілля та
незаконно створені звалища тощо.
Всі вищеперераховані чинники в більшості випадків призводять до виникнення
екологічних збитків, що можуть істотно вплинути та погіршити фінансовий стан фірми.
Це можуть бути збитки як фінансово-екологічної категорії (судовий позов за порушення
екологічного законодавства, аварія з екологічними наслідками на підприємстві), що
вимірюються у грошовій формі, так і ті, що не можуть бути виміряні у грошовій формі
(втрати здоров'я працівниками фірми) [Коломієць, 2018].
Для оцінки екологічної безпеки об'єктів підприємництва використовуються
класифікаційна номенклатура і характеристики факторів і джерел їх техногенного
впливу на різні суб'єкти.
У загальному випадку джерела забруднення природного середовища можна
класифікувати наступним чином:
за походженням (штучні та природні);
за місцем надходження (континентальні, морські та атмосферні);
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за тимчасовою ознакою (постійні, епізодичні, разові, випадкові);
за просторово-тимчасовою ознакою (фіксовані та нефіксовані) і т.п.
Екологічна діяльність на підприємстві, як правило, здійснюється в таких сферах:
охорона природного середовища;
раціональне природокористування;
забезпечення екологічної безпеки продуктів і процесів.
Основними видами природоохоронної діяльності підприємства є:
охорона атмосферного повітря;
охорона і раціональне використання водних ресурсів;
охорона, відтворення і раціональне використання земельних ресурсів;
охорона, відтворення та раціональне використання лісових ресурсів;
охорона тваринного світу.
До основних напрямів природоохоронної діяльності підприємства щодо охорони
атмосферного повітря відносяться:
планування і реалізація заходів щодо вивчення та дотримання міжнародного
та національного законодавства щодо охорони атмосферного повітря, у тому числі
вимог чинних нормативних документів з охорони озонового шару атмосфери;
дотримання гранично допустимих або тимчасово погоджених норм викидів
шкідливих речовин в атмосферу;
оснащення виробничих та інших об'єктів установками та обладнанням для
уловлювання і знешкодження пилу і шкідливих газоподібних речовин, що відходять від
технологічних агрегатів та вентиляційних систем;
забезпечення безперебійної та ефективної роботи газоочисних і
пилоуловлюючих установок;
зниження токсичності вихлопних газів транспортних засобів, що
використовуються для забезпечення виробничих та господарських потреб
підприємства;
скорочення кількості об'єктів підприємства (предметів і процесів),
забруднюючих атмосферне повітря;
впровадження прогресивних технологічних процесів, що знижують або
виключають викиди шкідливих речовин в атмосферу;
проведення заходів щодо боротьби з шумами, випромінюваннями,
електромагнітними коливаннями та іншими шкідливими фізичними впливами тощо.
Основними напрямами природоохоронної діяльності підприємства з охорони
водних ресурсів є:
планування і реалізація заходів щодо вивчення та дотримання вимог
міжнародного та національного водного законодавства та природоохоронних
нормативних документів з охорони водних ресурсів;
забезпечення раціонального режиму експлуатації поверхневих і підземних
вод, охорона від забруднення та виснаження їх запасів, дотримання встановлених
норм водокористування, повне виключення експлуатації підземних вод для виробничих
потреб, використання їх тільки для питного та господарсько-побутового
водопостачання персоналу підприємства;
удосконалення процесів, здійснюваних у виробничій та господарській
діяльності підприємства, з метою скорочення споживання води, розробка і (або)
впровадження пристроїв оборотного водопостачання;
забезпечення впровадження інструментальних методів обліку добутих
водних ресурсів, контроль якості води, організація обліку витрат води на об'єктах
підприємства;
дотримання діючих норм і правил скидання стічних вод у водні природні
об'єкти (моря, ріки, озера та інші закриті водойми), здійснення скидання стічних вод у
водні об'єкти за умови їх очищення до меж, узгоджених з уповноваженими органами
виконавчої влади;
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обладнання об'єктів підприємництва, що мають скиди стічних вод у водні
об'єкти, очисними спорудами, що забезпечують необхідний ступінь очищення і
нейтралізації стічних вод;
підтримання у справному експлуатаційному стані очисних споруд, контроль
технологічного режиму їх роботи;
запобігання протоки нафтопродуктів, пального, мастил, спецрідин,
спецтоплив та інших шкідливих і отруйних рідин і потрапляння їх у водні природні
об'єкти, в тому числі через відкритий ґрунт (облаштування на складах пального пунктів
зливу і роздачі нафтопродуктів, отруйних та інших шкідливих рідин, пунктів миття
техніки – майданчиками з твердим покриттям, пристроями для збору стічних вод,
нафтопастками, відстійниками, сепараторами нафтоводяної суміші, фільтрами);
утримання в справності підземних комунікацій (трубопроводів);
здійснення збору (участь у зборі) нафтопродуктів, розлитих на водних
природних об'єктах з вини підприємства тощо.
До основних напрямів природоохоронної діяльності підприємства з охорони і
раціонального використання земельних ресурсів належать:
планування і реалізація заходів щодо вивчення та дотримання вимог
міжнародного та національного земельного законодавства та природоохоронних
нормативних документів з охорони ґрунтів, охорони земель та надр;
рекультивація земель після проведення будівельних або інших робіт, а
також заходів, що здійснюються в ході виробничої і господарської діяльності
підприємства і пов'язаних з порушенням ґрунтового покриву;
захист від деградації і руйнування ландшафту, обводнення, затоплення та
інших порушень ґрунтів, земель і надр територій, зайнятих під об'єкти підприємства, за
рахунок підтримання необхідних режимів експлуатації об'єктів, збереження
природоохоронних, укріплювальних, гідротехнічних, дренажних споруд і пристроїв і т.п.;
захист земель від забруднення відходами виробничої та господарської
діяльності (фрагментами та елементами конструкцій будівель, машин і обладнання,
стічними водами, виробничими, побутовими або іншими відходами), розливу
нафтопродуктів та інших шкідливих рідин;
отримання дозволу уповноваженого органу виконавчої влади на розміщення
відходів, дотримання правил збирання та тимчасового накопичення відходів в
санкціонованих, обладнаних для цієї мети місцях, організація своєчасного вивезення
відходів;
здійснення перевезення небезпечних відходів за встановленими правилами
в справних транспортних засобах, обладнаних для цієї мети;
організація виконання правил обліку, норми і правил утворення та
розміщення відходів на території об'єктів підприємства, здійснення контролю за
виконанням санітарно-гігієнічних вимог на території підприємства, надання
контролюючим природоохоронним органам повної, неспотвореної документації
(інформації) щодо поводження з відходами;
ліквідація забруднення територій об'єктів підприємства нафтопродуктами,
виробничими, побутовими та іншими відходами виробничої та господарської діяльності,
їх переробка (утилізація);
облаштування твердих покриттів, виробничої та зливової каналізації в
місцях стоянки та обслуговування техніки, використовуваної для забезпечення
виробничої та господарської діяльності підприємства тощо.
Основними напрямами природоохоронної діяльності підприємства по охороні і
раціональному використанню лісових ресурсів є:
планування і реалізація заходів щодо вивчення та дотримання вимог
міжнародного законодавства та нормативних документів з охорони лісів та рослинного
світу;
організація охорони лісу і проведення лісогосподарських заходів на
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займаних територіях;
забезпечення охорони лісів від пожеж та самовільних порубок на займаних
територіях;
надання допомоги державним органам, які здійснюють контроль за
охороною і використанням лісових ресурсів;
проведення інших заходів, спрямованих на запобігання забруднення та
пошкодження лісів на займаних територіях тощо.
До основних напрямів природоохоронної діяльності підприємства щодо охорони
тваринного світу належать:
планування і реалізація заходів щодо вивчення та дотримання вимог
міжнародного законодавства та нормативними документами по охороні та
раціональному використанні тваринного світу;
надання допомоги державним органам, які здійснюють контроль за
охороною і використанням тваринного світу;
дотримання правил проходу через заповідні зони (обмеження на місце, час і
швидкість переміщення транспортних засобів для подавання звукових сигналів і т.п.);
узгодження зі спеціальними повноважними державними органами місць
будівництва об'єктів підприємства (будівель, споруд тощо), термінів та місць
проведення заходів, що впливають на стан тваринного світу тощо.
Основними напрямами діяльності підприємства по забезпеченню екологічної
безпеки продуктів і процесів є:
дотримання при розробці і виробництві продукції (послуг) екологічних вимог,
встановлених в міжнародному та національному законодавстві, екологічних стандартах
та контрактах (договорах);
нормування та контроль екологічних вимог до продукції і процесів, що
використовуються у виробничій і господарській діяльності підприємства (в т. ч. вхідний
контроль відповідності закупленої продукції екологічним вимогам (сертифікат якості),
атестація об'єктів і робочих місць на підприємстві на їх відповідність стандартам ISO);
збір і надання даних для проведення державної екологічної експертизи в
районі дислокації об'єктів підприємства;
використання на робочих місцях захисних пристроїв (обладнання), що
знижують екологічний ризик в процесі виробництва продукції;
розробка та/або впровадження прогресивних маловідходних і безвідходних
технологій;
підготовка до сертифікації та сертифікація матеріалів, речовин, обладнання,
технологічних процесів, промислових виробництв, промислово-господарських об'єктів
на відповідність екологічним вимогам;
екологічне страхування об'єктів підприємства.
Належний рівень екологічної безпеки підприємства та відповідність
національним і європейським еконормам дають змогу:
зробити компанію більш конкурентоздатною, і, як наслідок, – брати участь у
більшій кількості різних проектів. Адже для зарубіжних замовників екологія виробництва
дуже важлива, і при виборі виконавця вона є чи не вирішальним фактором;
уникнути штрафних санкцій у разі непроходження аудиту або перевищення
встановлених норм забруднення. До речі, враховується вплив шкідливих речовин не
тільки на навколишнє середовище, але й безпосередньо на працівників організації.
Тому якщо з'ясовується, що екологія виробництва недостатньо організована, компанія
може не пройти атестацію. В результаті крім штрафу організація може отримати ще й
заборону на роботу до усунення причин;
залучити іноземні інвестиції, оскільки тема захисту навколишнього
середовища в останні двадцять років на території Європи і Америки дуже популярна.
Інвестори ретельно вибирають підрядника, спираючись на екологічність виробництва;
підтримати та підвищити позитивний імідж компанії. Адже, якщо спливе
інформація (а вона завдяки конкурентам завжди рано чи пізно з'являється в ЗМІ) про
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те, що при виготовленні товару було завдано великої шкоди природі, то це загрожує
зниженням курсу акцій, а в гіршому випадку – бойкотуванням споживачами продукції;
заощадити на високих зарплатах, додаткових виплатах, частих лікарняних і
великих відпустках на підприємствах зі шкідливим виробництвом, а також витратах,
пов’язаних з навчанням персоналу техніці безпеки праці за законом мінімум раз на
півроку. Отже, утримання працівників на "чистому" підприємстві в рази дешевше.
Отже, сьогодні не можливо здійснювати успішну та ефективну бізнесовогосподарську діяльність без забезпечення та контролю екологічної безпеки на
підприємництві, що викликано декількома причинами:
- екологічні показники, що забезпечують належний рівень екологічної безпеки
підприємства стають усе більш вагомим фактором конкурентної боротьби;
- підсилюються економічні і адміністративні санкції за порушення вимог
законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища і екологічних
стандартів.
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ПРО ДЕЯКІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ
МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Необхідність концептуального підходу у підготовці цільових галузевих програм,
зокрема – з розвитку мисливської галузі України, вимагає вивчення та врахування її
фундаментальних складових в межах кожної адміністративної та лісомисливської
областей. Саме на регіональному рівні формуються основні деталі концепції
майбутньої мисливської реформи. У процесі складання "Розпорядку дій ліквідації
негативних чинників впливу" та розробки алгоритму "Концепції розвитку українського
мисливства" було встановлено, що жодний спеціалізований (математичний,
екологічний, соціальний, фаховий, т.і.) аналіз не забезпечує репрезентативності
визначення загального стану "мисливської" ситуації в країні через порівняльну
характеристику з будь-якою адміністративною областю України через обмежену
(математично) величину вибірки. Але, зважаючи на існуючу фахову класифікацію
мисливських угідь України, яка включає 7 лісомисливських областей (регіонів), питання
аналізу значно звужується до меж характеристики окремих адмінобластей, модельних
кожному регіону. Тому, як початковий етап, був розроблений піонерний модельний
проект "Концепції розвитку мисливських державних господарств Херсонської області".
Крім головних фахових критеріїв, високий індекс позитивного значення набув чинник
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утворення та дієвості професійної, порядної та патріотично спрямованої управлінської
команди – групи керівників, об'єднаних спільним процесом та ідеєю вдосконалення
мисливства в окремій області.
Наступний етап вивчення особливостей та можливостей вдосконалення
мисливського господарства України набув загальнодержавного значення.
Проблема, яку виокремлює Концепція
Мисливське господарство України, як галузь, згідно існуючого законодавства
(Закон України "Про мисливське господарство та полювання" зі змінами, внесеними
згідно із Законами від № 3053-ІІІ (3053-14) від 07.02.202, ВВР, 2002, № 29, ст.198 до №
1832-VІІІ (1832-19) від 07.02.2017, є "сферою суспільного виробництва, основним
завданням якого є охорона, регулювання чисельності диких тварин, використання та
відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення
полювання, розвиток мисливського собаківництва". Користування мисливськими
тваринами, як природним ресурсом загальнодержавного значення, здійснюється
шляхом мисливства в угіддях, що займають площу 426,9 тис. кв. км (70,7% території
України) аналогічно і на рівні з використанням земельних, водних, лісових, рибних
ресурсів, надр тощо.
Мисливське господарство, як галузь, зберігає свої основні галузеві ознаки:
- специфічний предмет виробництва: державний мисливський фонд країни;
- спеціально підготовлений контингент кадрів, що забезпечують існування галузі:
мисливствознавці, єгерська служба;
- специфічні, фахові методи та прийоми роботи: використання, виготовлення та
реалізація спеціальних знарядь праці – мисливської зброї та спорядження; фахові
інструменти переробки продукції; спортивно-рекреаційні функції полювання, надання
мисливських та побутових послуг тощо;
- фахову підготовку кадрів: систему кафедр вузів, середніх спеціальних та
професійних закладів.
Таким чином, мисливське господарство, як державна галузь, існує.
Ключовою особливістю фауністичного ресурсу мисливських тварин є його
самовідновність, максимальний рівень якої залежить від бонітету, тобто якості
кормових та захисних особливостей угідь, де проживають дикі тварини. Переважний
бонітет (якість) вітчизняних угідь відповідає якості мисливських угідь європейських
країн-сусідів, але рівень розвитку їх мисливського господарства значно вищий
вітчизняного. Середня продуктивність 1000 га угідь в нашій країні (за кількістю
добування, наприклад, козулі) станом на 01.01.2013 року (власні дані) у 66 разів менша,
ніж в Угорщині, в 71 раз, ніж у Польщі та у 260 – ніж у Німеччині. Такий рівень
господарювання відповідає загальному рівню розвитку вітчизняного мисливського
господарства, від чого держава втрачає значні кошти.
На сучасному етапі стан популяцій мисливських тварин, що є основою
природного мисливського ресурсу, є результатом дії основних (лімітуючих) негативних
та позитивних факторів (чинників), які відносяться до трьох основних груп: біотичних,
абіотичних та антропогенних. Серед біотичних факторів, крім якості мисливських угідь
(забезпечує оптимальну чисельність диких тварин), особливу негативну лімітуючу роль
відіграє чинник вовчого хижацтва, серед антропогенних – незаконні полювання
(браконьєрство), а також рівень професіоналізму у веденні мисливського господарства.
Загальний результат ведення мисливського господарства країни є результатом
господарювання (тобто – майстерності боротьби з негативними та використання
позитивних чинників) більше 1100 юридичних осіб-користувачів мисливських угідь. З
них 31,9 млн. га (68,7%) надано в користування організаціям Українського товариства
мисливців та рибалок; 696,4 тис. га (2,2%) господарствам Товариств військових
мисливців та рибалок та "Динамо"; на 5,2 млн. га (11,4%) ведуть господарство
підприємства Держлісагентства; 8,2 млн. га (17,7%) надано іншим організаціям
(мисливським клубам, громадським мисливським організаціям, які не входять в
структуру УТМР). На фоні низької загальної чисельності тварин в Україні, що не
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відповідає оптимальній, рівень віддачі мисливських угідь, наприклад, з чисельності та
добування козулі (особин/1000 га), відповідно дорівнює: УТМР : ТВМР, "Динамо" :
Державні : "Клуби" = 0,91 та 0,03 : 8,56 та 0,73 : 9,04 та 0,42 : 4,57 та 0,24. Середнє
значення добування по Україні – 0,15 ос./1000 га. Дані по інших видах копитних подібні.
Таким чином, на 68,7% угідь (УТМР) мисливство ведеться у 5 разів гірше, ніж у
середньому і у 8-15 гірше, ніж у більш ефективних господарствах. Таким чином,
проблема низької загальної ефективності ведення мисливського господарства країни
виникає через низьку загальну чисельність мисливських тварин при високій якості
мисливських угідь, а також через недостатній рівень ведення господарства
користувачем-монополістом (УТМР).
Мета та терміни виконання Концепції
Метою Концепції є перетворення мисливського господарства України у сучасну
та рентабельну галузь природокористування. Зважаючи на високу якість вітчизняних
мисливських угідь та високу самовідновність популяцій багатьох видів диких тварин, що
є складовою мисливського ресурсу, реальний термін виконання Концепції: п’ять років.
Дискусійні варіанти вирішення проблеми
Перший – без затвердження Концепції продовжувати традиційне мисливське
користування у межах існуючих користувачів та органів управління. Боротьбу з
негативними факторами впливу та вихід на рентабельний рівень здійснювати за
рахунок бюджету.
Другий – без затвердження Концепції залишити право на ведення господарства
недержавним (в тому числі – громадським організаціям), які не витрачають бюджетного
фінансування, не залежно від рівня охорони, використання та відтворення
мисливського фонду, а також рентабельним державним мисливським господарствам.
Звільнені від користувачів мисливські угіддя передати у державний мисливський
резерв.
Третій, оптимальний – прийняти Концепцію розвитку мисливського господарства
України та оперативно здійснити реформування мисливської галузі.
Засоби вирішення проблеми
Основними етапами та засобами вирішення проблеми є:
- інвентаризація угідь всіх користувачів з проведенням незалежної експертизи
якості ведення мисливського господарства;
- підвищення ролі держави у веденні мисливського господарства шляхом:
перший варіант – відновлення роботи Головного управління мисливського
господарства спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань лісового і мисливського господарства. Другий варіант – утворення
Департаменту – самостійної вертикальної структури управління галуззю, яка буде
працювати за принципами самоокупності: Департамент мисливського господарства
України, як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі
ведення мисливського господарства та полювання, з підпорядкованістю Кабінету
Міністрів України, плюс управління мисливського господарства в АР Крим та областях
при облдержадміністраціях, на рівні районів – державні районні мисливствознавці,
державні мисливські інспектори;
- створення державного науково-практичного координаційного Центру розвитку
мисливського господарства на базі УкрНДІЛГА;
- виконання першочергових заходів з демонополізації мисливських угідь,
запобігання незаконним полюванням, боротьби з хижаками (передача угідь
нерентабельних користувачів до державного мисливського резерву, організація
мисливської інспекції з правами співробітників міліції, відновлення роботи
спеціалізованої єгерської служби контролю за чисельністю вовків).
Очікуваний результат: "Рентабельна галузь європейського рівню"
Обсяги та джерела ресурсів, необхідних для реалізації Концепції
Основними джерелами ресурсів, що забезпечать самоокупність галузі, крім
продуктивності рентабельних господарств, слугуватимуть (і слугують деякі з переліку),
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збори та внески з фізичних (Х00000 мисливців) та юридичних осіб. Крім того, всі
сільгоспкористувачі, а також мисливці повинні сплачувати щорічний т.з. екологічний
збір, як компенсацію за шкоду під час проведення польових робіт та нанесення шкоди
природі мисливцем (наприклад, виникнення підранків тощо); окремим джерелом має
стати збір за право полювання на неліцензійні види в угіддях, користування якими
здійснює держава; щорічні платежі за користування мисливськими угіддями, в
залежності від їхнього бонітету (якості), яка встановлюється проектами мисливського
упорядкування; акциз за торгівлю мисливським спорядженням, зброєю та
боєприпасами; кошти від штрафів та відшкодування збитків; кошти за видачу
посвідчень мисливця, контрольних карток, родоводів та паспортів на собак
мисливських порід тощо.
В результаті прийняття Концепції розвитку мисливського господарства України
мусить бути створена нова науково-дослідна структура для виконання наукових та
прикладних досліджень з мисливствознавства – державний науково-практичний
координаційний Центр.
Основні функції Центру:
- координація мисливськогосподарських досліджень на Україні згідно напрямів
перспективного розвитку (Концепції), визначених державним уповноваженим органом у
галузі ведення мисливського господарства та затверджених урядом;
- наукове обґрунтування методів управління ресурсним потенціалом
мисливського фонду;
- наукове обґрунтування та контроль над вводом у вільні угіддя та вольєрні
господарства нових мисливських видів тварин шляхом переселень;
- швидке реагування в межах Україні для методичної і практичної допомоги в
екстрених ситуаціях (обвальне падіння чисельності дичини, різке збільшення втрат від
потрав, засилля хижаків, активізація незаконних полювань тощо);
- безпосередня участь у вдосконаленні нормативної бази галузі та заходах,
спрямованих на розвиток мисливської науки та фахової освіти;
- координація впроваджень галузевих наукових розробок через мережу науководослідних та науково-досвідних мисливських господарств;
- координація ведення Державного кадастру мисливських тварин;
- наукове співробітництво з державними центрами мисливства сусідніх країн з
метою співпраці та запозичення передового досвіду, входження у європейську та
світову спільноту держав з сучасним рівнем ведення мисливського господарства;
- наукове представництво на національних та міжнародних зустрічах,
присвячених розгляду питань мисливства;
- щорічна науково-виробнича звітність перед державним уповноваженим
органом у галузі ведення мисливського господарства.
Основні напрямки наукових досліджень Центру:
- факторний аналіз чинників, що впливають на сучасний розвиток мисливського
господарства (біотичні, абіотичні, антропогенні). Зокрема: вивчення та обгрунтована
екологічна оцінка біоценотичної ролі хижаків у біогеоценозах; розробка державної
системи організаційно-економічного моніторингу, прогнозування, кадастру мисливських
ресурсів, їх епізоотичного стану та профілактики захворювань мисливських тварин;
принципи полювання на забруднених радіонуклідами територіях; розробка та
впровадження у практику мисливських господарств рекомендацій з ведення лісового та
сільського господарства в умовах високої щільності населення мисливських тварин, що
сприятимуть збереженню різноманіття тваринного світу;
- удосконалення нормативної бази галузі (розробка змін та доповнень до
Законів, професійних Інструкцій та Настанов тощо);
- розробка методів підвищення ефективності ведення мисливського
господарства (в т.ч. удосконалення охорони мисливського фонду): науковий супровід
процесу
дичинорозведення,
акліматизаційних
і
реакліматизаційних
робіт,
обгрунтування нових та ревізія створених вольєрних комплексів; інтенсифікація
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господарства – наукове забезпечення створення цехів переробки сировини, розвитку
мисливського туризму, традиційних і нетрадиційних методів полювання: з ловчими
тваринами, з луком (арбалетом), фотополювання, запису голосів птахів; екологічних
екскурсій; вдосконалення методів біотехнії, ветеринарно-профілактичних заходів;
розвитку собаківництва тощо);
- розвиток мисливської освіти; наукове забезпечення формування екологічного
світогляду в структурах мисливського господарства та суміжних галузях, ЗМІ, що
базується на вітчизняних мисливських традиціях та передовому світовому досвіді.
Мисливська галузь країни переживає не найкращі часи: занедбаний стан
фауністичного ресурсу, відсутність дієвої допомоги держави у становленні галузі,
низький рівень позитивного іміджу особи мисливця та мисливства взагалі – ось
незначний перелік негативних "гальм", що перетворюють потенційно суперперспективне мисливське господарство держави у кволий придаток ресурсного
відомства.
Антиподом цих негативних явищ у мисливській галузі виступає належним чином
сформована єгерська служба мисливствознавця, першочерговим завданням якої є
професійне ведення господарства, дієвий контроль за дією антиприродних факторів
браконьєрства та надмірною чисельністю хижих тварин, в першу чергу – бродячих
собак, котів-волоцюг, а також вовків.
На даний час особливою, відносно "молодою" групою мисливських господарств
країни виступають мисливські клуби та громадські мисливські організації, які не входять
у структуру УТМР. Приватна форма власності цих господарств дозволяє їм іноді
виходити на високі показники ведення мисливства. Але інша система оцінки цінностей,
ніж у державних мисливських господарствах та товариствах УТМР, зайвий раз
переконує автора у необхідності моделювання перспектив розвитку мисливської галузі
окремо для різних форм власності на мисливські угіддя та необхідності використання
інших, більш сучасних, методів аналізу.

Щвець Ольга
старший викладач кафедри обліку і фінансів, Мелітопольський інститут державного та
муніципального управління "Класичного приватного університету"

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Екологія є, напевно, однією зі сфер, якій в Україні не приділяється достатньо
уваги, хоча наслідки Чорнобильської катастрофи мали б навчити країну тому, що
екологічне питання має стати одним із пріоритетних. Наслідком цього стало стрімке
збільшення кількості онкохворих в Україні, кількість яких перевищила вже мільйон
жителів [1].
Існуючі суперечності між агресивною виробничо-господарською діяльністю та
ідею сталого розвитку, ставлять перед суспільством все нові питання раціонального
природокористування й охорони навколишнього середовища. У контексті цих викликів
вчені сформували низку напрацювань у цьому напрямку, проте і надалі залишаються
складні і не вирішені питання. Особливістю української як національної, так і
регіональної екологічної політики є недосконалість методик оцінювання шкоди довкіллю
та методів впливу на стимулювання раціонального природокористування, а також
нехтування принципів сталого розвитку. Це, зокрема, створює нестачу фінансових
джерел для покриття збитків на тих територіях України, де вплив техногенного
навантаження є найбільшим.
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Загальний рівень забруднення атмосферного повітря в містах України у І півріччі
2017 р. оцінювався як високий. Порівняно з І півріччям 2016 р. рівень коефіцієнта зріс із
"підвищеного" до "високого" [2].
На відміну від України екологічні проблеми є першочерговим питанням країн ЄС,
оскільки забруднення
навколишнього середовища є причиною збільшення
смертності. Фундаментом природоохоронної політики в економічно розвинених країнах
є максимальне забезпечення дотримання екологічних стандартів на всіх стадіях
діяльності природокористувачів [Коломієць, 2018].
Згідно з оприлюдненими Всесвітньою організацією охорони здоров’я даними про
якість повітря, у багатьох містах забрудненість повітря досягає рівнів, які загрожують
здоров’ю людей. За оцінками ВООЗ, більше 2 млн. осіб гинуть щорічно в результаті
вдихання найдрібніших частинок, присутніх у забрудненому повітрі всередині
приміщень і на вулиці [9].
Для усунення цих наслідків одним із дієвих економічних інструментів екологічної
політики, що дає змогу вирішувати нагальні питання, а також стимулювати скорочення
обсягів викидів забруднювальних речовин і формувати у забруднювачів навколишнього
природного середовища більш свідоме ставлення до природних ресурсів, є екологічний
податок. У контексті цього постає проблема адміністрування екологічного податку, його
розподілу між бюджетами різних рівнів, а також ефективного розподілу коштів та їх
використання на відповідні цілі.
Незважаючи на значні досягнення у сфері екологічного оподаткування,
залишаються невирішеними питаннями реформування ставок екологічного податку в
регіональному розрізі, впровадження (за прикладом країн ЄС) декількох нових видів
екологічних податків для стимулювання суб’єктів господарювання до зниження
забруднення навколишнього середовища.
Екологічний податок є вагомим джерелом наповнення бюджетів країн
Європейського Союзу. Так, у 27 країнах ЄС у 2009 р. екологічні податки становили
2,4 % від ВВП. До країн-членів з найбільшою часткою цих податків у ВВП належать
Данія (5,7 %), Нідерланди (3,9 %), Болгарія і Мальта (по 3,5 %), а найнижча частка – в
Іспанії (1,6 %), Литві (1,7 %), Румунії (1,8 %) і Латвії (1,9 %) [4]. В Україні екологічний
податок є далеко не бюджетоформувальним податком і становить приблизно 0,2 %
ВВП.
Згідно з Податковим кодексом України [3, ст. 240], екологічний податок
складається з:

надходжень від викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення;

надходжень від скидів забруднювальних речовин безпосередньо у водні
об'єкти;

екологічного податку, який сплачують за розміщення відходів (крім
розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини на власних
територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання);

надходжень від утворення радіоактивних відходів (враховуючи вже
нагромаджені);

надходжень від тимчасового зберігання радіоактивних відходів їх
виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії термін.
Вивчивши динаміку показників надходжень за складниками екологічного податку
в Україні за 2012-2015 р., яка свідчить про тенденцію до зростання. Так, надходження
від сплати екологічного податку збільшились на 147 % у 2015 р. порівняно з 2012 р.
Найбільше зростання демонструє показник сплати за скиди забруднювальних речовин
безпосередньо у водні об'єкти ( у 2015 р. на 193 % порівняно з 2012 р.), зростають
обсяги сплати за розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах,
крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини ( у 2015 р. на 170 %
порівняно з 2012 р.). Також зростає рівень сплати за викиди в атмосферне повітря
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забруднювальних речовин ( у 2015 р. на 137 % порівняно з 2012 р.) здебільшого за
рахунок стаціонарних джерел забруднення.
Отже, найбільшу питому вагу у структурі екологічного податку становлять
надходження від сплати за викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин,
яка, щоправда, щороку зменшується: від 72,3 % у 2012 р. до 67,4 % у 2015 р., а
найменшу частку – надходження від сплати за скиди забруднювальних речовин
безпосередньо у водні об'єкти, яка щороку збільшується: від 3 % у 2012 р. до 4 % у
2015 р.
Для екологічного податку Податковим кодексом України [3] передбачено
понижувальний коефіцієнт 0,8 у разі переходу на маловідходні і безвідходні ресурсо- і
енергозберігаючі технології, впровадження найкращих існуючих технологій. Отже,
Податковий кодекс передбачає можливість отримання певних податкових преференцій
запроваджувачам новітніх технологій, використання яких дасть змогу менше
забруднювати навколишнє природне середовище та більш ефективно використовувати
природні ресурси.
Частка екологічних податків у загальному обсязі оподаткування в різних країнах
може значно відрізнятися. Так, як свідчать дослідження вітчизняних науковців [5], серед
аналізованих країн найнижчу частку екологічних податків має США – 3,2 %. При цьому
найвищий показник демонструє Ірландія – 11,9 % від загального обсягу оподаткування.
Середній рівень обсягів екологічних податків демонструють кілька країн: Греція і Нова
Зеландія – по 6,1 % від загального обсягу оподаткування, Японія – 6,5 %, Фінляндія –
7,3 %, Іспанія – 7,5 %.
До основних форм застосування екологічного оподаткування в економічно
розвинених країнах належать [4]:

податок на вирішення глобальних, національних чи регіональних
екологічних проблем;

екологічний "транспортний" податок (екологічну складову податку
звичайно вносять до загального податку за використання автомобіля, використовують у
більшості країн Європи, а також у Канаді, Японії);

екологічний податок на повітряний транспорт, вносять до загальних
ставок податку за здійснення цього виду діяльності у країні (Канада, США, Данія,
Норвегія, Швеція) і за переліт через територію країн (є стандартною позицією
міжнародних правил);

плата за забруднення (забруднення атмосфери і викиди у водні басейни);

екологічний податок на конкретні групи товарів, зокрема мінеральні
добрива (Норвегія, Швеція), пестициди (Данія, Франція, Угорщина, Португалія,
Швейцарія та ін.); пластмасова тара, упакування (Данія, Угорщина, Ісландія, Польща);
шини (Канада, Данія, Фінляндія, Угорщина, Польща); батарейки-акумулятори (Данія,
Швеція, Японія); розчинники (Данія); мастила (Фінляндія, Франція, Норвегія);

енергетичні податки, зокрема екологічний податок на паливо, зокрема і
залежно від наявності екологічно шкідливих компонентів: свинцю ( у більшості країн);
вуглецю (Данія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія), сірки (Бельгія, Данія, Франція,
Польща, Швеція), окислів азоту (Чехія, Франція, Польща, Швеція).
Найпоширенішими у країнах Європи є транспортні та енергетичні податки:
енергетичні податки становлять 72 % від загальної величини екологічних податків у ЄС,
а транспортні податки – 23 % [4]. Окремо варто звернути увагу на досвід Німеччини, де
екоподаткова реформа зумовила збільшення дохідної частини бюджету цієї країни на
понад 20 млрд євро "зелених податків". 90 % цих коштів було використано для
зниження податків на працю та доходи фізичних осіб, наслідком чого стало створення
250 тис. нових робочих місць. І це – одночасно із прямими екологічними наслідками
реформи: зниженням викидів діоксину карбону на 2,4 % (що в масштабах німецької
економіки сягає мільйонів тон щорічно) та зростанням попиту на екологічно чисті
технології (так, тільки продаж автомобілів на газовому пальному зріс на 10 %) [6].
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Отже, практично в усіх економічно розвинених країнах у різних формах присутні
екологічні податки. Водночас, варто зауважити, що адміністрування цих податків може
істотно відрізнятись, вони можуть враховуватися до вартості товару, супроводжувати
процес виробництва або сплачуватися під час утилізації товару. Отже, зарубіжний
досвід екологічного оподаткування свідчить про високу ефективність цього виду
інструменту екологічної політики.
На даний час екологічний податок (ЕП) не є бюджетоутворюючим. Надходження
від ЕП протягом 2004–2015 рр. становили від 2 369,1 до 1105,4 млн. грн. На рис. 1
представлено динаміку частки ЕП у доходах бюджету та ВВП [10].
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Рис. 1. Динаміка частки екологічного податку в доходах бюджету
та ВВП у 2004–2015 рр. [10]
Протягом аналізованого періоду частка екологічного податку в доходах бюджету
коливалася в межах від 0,2% до 5,3%, у ВВП – від 0,06% до 1,6%.
На динаміку обох показників значно вплинула економічна криза 2009 та 2013 рр.
Так, у 2009 р. темп падіння частки екологічних податків у доходах бюджету становив
11,1%, у
ВВП – 9,1%, а в 2013 р. відповідно становив 76,1% та 78,6%.
Запровадження Податкового кодексу України (ПКУ) призвело до значного
зростання надходжень екологічного податку. Крім підвищення ставок, запровадженого
ПКУ, це зумовлено деякою активізацією економічної активності після економічної кризи.
Зменшення надходжень екологічного податку в 2014–2015 рр. було зумовлене
зменшенням обсягів викидів забруднюючих речовин суб’єктами господарювання, що
стало наслідком економічної кризи в Україні, коли багато промислових підприємств
працювало протягом тижня в кращому випадку один-два дні.
Однак однією з найголовніших підстав зменшення обсягів екологічного податку в
2014–2015 рр. є зникнення з переліку об’єктів оподаткування екологічним податком
викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення. Але разом із тим в Україні було підвищено ставки акцизного податку на
автотранспортні засоби, що в умовах інфляції та ставок акцизного податку в євро дало
змогу отримати бюджету додаткові кошти у вигляді саме акцизного податку.
Треба зазначити, що Верховна Рада України наприкінці 2015 р. перенаправила
надходження від екологічного податку із загального фонду місцевих бюджетів у
спеціальний фонд з метою використання цих коштів виключно на програми зі захисту
навколишнього середовища, що є, безумовно, позитивним. Відповідно 80 %
надходжень від екологічного податку йтимуть до спецфондів місцевих бюджетів, з яких
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25 % надходжень будуть направляти в сільські та міські бюджети, а 55 % – до обласних
бюджетів. У спецфонд міського бюджету Києва будуть направляти 80 % надходжень від
екологічного податку [8]. Отже, у загальному фонді державного бюджету залишаються
20 % надходжень від екологічного податку. У загальному фонді отримані кошти
змінюють своє призначення та напрями їх використання. До спеціального фонду
надходять цільові кошти, які витрачати можна тільки за цільовим призначенням.
Внаслідок цього платежі поступово отримують своє цільове призначення у процесі
перерозподілу їх за джерелами витрат, і зростають у напрямку природоохоронних
заходів [Radieva, 2018].
Цим же Законом [8] внесено зміни до Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища", зокрема, зазначено, що "кошти місцевих і
Державного фондів охорони навколишнього природного середовища можуть
використовуватися тільки для фінансового забезпечення здійснення природоохоронних
заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та
сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, у т.ч. наукових досліджень з
цих питань, ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного
фонду, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного
середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки,
для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я
населення".
Однак не всі зміни позитивні, у структурі екологічного податку. Так, з метою
полегшення адміністрування екологічного податку було скорочено його базу
оподаткування за рахунок припинення оподаткування викидів забруднювальних
речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення та скасування
екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів. Іншим
негативним моментом існуючого екологічного податку є неможливість його податкового
планування, оскільки ставки податку коригуються практично щороку, враховуючи
індекси споживчих цін, індекси цін виробників промислової продукції (проект щодо зміни
ставок вноситься Кабінетом міністрів України до Верховної Ради щороку до 1 червня)
[Намлієва, 2018].
Світовий досвід екологічного регулювання показує, що для захисту інтересів
громадян та національних виробників світова спільнота намагається скоординувати
свої дії у сфері екологічного оподаткування.
Нині в країнах – членах ОЕСР та ЄС широко застосовується понад 520
різновидів екологічних податків, які стимулюють суб’єктів господарювання зменшувати
викиди забруднюючих речовин. Причому кількість таких екологічних податків порівняно
з 90-ми роками ХХ ст. збільшилася в 3,5 рази (кількість податків становила близько
150 найменувань) [7]. Перелік екологічних податків, що діють у країнах ЄС,
представлено у табл. 1.
У податковій системі України інструменти екологічного регулювання проходять
стадію становлення і відповідно будуть удосконалюватися, шляхом внесення змін і
доповнень. Проте вже зараз, порівнюючи чинний екологічний податок з його аналогами
країн Європейського Союзу, потрібно окреслити напрями його удосконалення, зокрема:

запровадити акцизний податок за використання стимуляторів росту та
антибіотиків, що використовуються у корм тваринам;

запровадити оподаткування продукції та упаковки, в складі якої містяться
небезпечні речовини;

поступово підвищити ставку податку за одиницю забруднювальної
речовини до європейського рівня;

запровадити оподаткування негативного впливу фізичних та біологічних
факторів, таких як шум, електромагнітне випромінювання;

розробити та запровадити податкові пільги (на розмитнення основних
засобів, призначених для охорони навколишнього природного середовища,
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використання підприємствами ресурсо та енергоощадних технологій; прискорену
амортизацію основних засобів природоохоронного призначення).
Таблиця
Екологічне оподаткування в країнах ЄС [7]
Категорія
Стислий опис платежу
Країна
платежу
Розмір плати залежить від обсягів та Німеччина, Франція, Австрія,
виду забруднюючих речовин, що Фінляндія, Ірландія, Польща,
скидається у водні об’єкти.
Естонія, Латвія, Чехія
Плата за
забруднення
На обсяг плати, крім виду та обсягів
водних об’єктів забруднюючих речовин, також впливає
можливість
дифузії
забруднюючої
речовини з киснем.
Нідерланди
Встановлюється у вигляді націнки до
ціни товару, який або на етапі його
виробництва, або в процесі споживання
забруднює середовище.
Німеччина, Литва, Швеція
Податок на відходи електричного та
електронного устаткування включається Швеція, Чехія, Франція,
до ціни товарів.
Бельгія, Австрія
Збір
за
утилізацію
телевізорів,
Податок на
комп’ютерів та ін. апаратури, розмір
продукти
якого залежить від ваги об’єкту, що Німеччина, Словаччина,
(товари)
підлягає утилізації.
Литва
Плата за продукцію, яка не відповідає
певним екологічним стандартам.
Польща
Плата за продукцію із вмістом
хлорфторвуглецю.
Чехія
Податок за розміщення відходів на
полігонах.
Країни ЄС
Податок на авіаперевезення, розмір
якого
Податок, що
залежить від кількості пасажирів у
сплачується
літаку на
аеропортами одному рейсі та дальності польоту.
Німеччина, Великобританія
Податок за шумове забруднення.
Чехія
Податок на добрива, діє у вигляді Австрія,
Фінляндія,
націнки до ціни товару.
Нідерланди, Швеція
Збір за сірчані добрива та поховання
Податок на
невикористаних добрив.
Бельгія
добрива та
пестициди
Податок на пестициди (націнка до ціни
товару).
Данія
Податок на добрива та пестициди.
Норвегія
Фінляндія, Швеція, Норвегія,
Вуглецевий податок.
Нідерланди
Податок за
Податок,
що
встановлюється
в
викиди ЗР в
результаті
здійснення
викидів
атмосферне
забруднюючих речовин в атмосферу.
повітря СДЗ
Його розмір залежить від обсягів та
виду такої забруднюючої речовини
Інші країни ЄС
Проаналізувавши діючу систему екологічного оподаткування в Україні було
виявлено її не ефективність, про що свідчать залежність обсягу надходжень
екологічного податку, передусім від економічних циклів, а не від чинного податкового
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законодавства; зменшення витрат суб’єктів господарювання на інновації (у тому числі
пов’язані з екологією); нераціональний розподіл сум екологічного податку.
У зв’язку з тим що екологічний податок на сьогодні розглядають як важливий
чинник екологозбалансованого розвитку вітчизняної економіки, який мав би
забезпечити адекватне еколого-економічним реаліям акумулювання фінансових
ресурсів для підтримання природоохоронної діяльності держави. З цією метою потрібно
внести відповідні зміни у чинне законодавство, які дали б змогу гармонізувати
національну
екологічну
політику
з
базовими
засадами
податкового
та
природоохоронного законодавства держав Європейського Союзу, в яких екологічні
податки слугують джерелом фінансування природоохоронних витрат.
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ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ КРАЇНИ
В БАСЕЙНІ РІКИ ДНІПРО
Розглянуто джерела екологічного забруднення річки Дніпро, а також визначені
наслідки до яких призвело таке забруднення водних об’єктів
Ключові слова. Екологічне забруднення, екологія, водні об’єкти,
Введення. Термін "екологія" відомий кожній освіченій людині, тому що про
екологію говорять усі: засоби масової інформації - радіо, телебачення, преса.
Проблеми, пов'язані з охороною довкілля використовуються у боротьбі за владу під час
передвиборчих компаній.
Обґрунтування актуальності обраного напряму досліджень. Актуальність
екології визначається тим, що вона дає можливість синтезувати природознавчі,
соціальні, економічні та технічні знання. Теоретичні узагальнення в галузі екології перш
за все пов'язані з визначенням співвідношення живих та неживих компонентів у
природних комплексах й оцінкою їхнього місця у виробничих процесах.
Становлення екології як синтетичної науки є наслідком науково-технічного
прогресу та якісні зміни місця людини в природі.
Предмет дослідження - взаємозв'язки між живими і неживими компонентами
екосистеми.
Екосистемою може бути той комплекс, де відбувається внутрішній кругообіг
речовин.
Живі організми представлені в екосистемах особинами ("генетами").
Виділяють:
а) мікроекосистеми (пеньок з грибами; болото);
б) мезоекосистеми (ділянка лісу, озеро, водосховище);
в) макроекосистеми (континент, океан).
Глобальною екосистемою є біосфера нашої планети (область існування живих
організмів).
Основні підгалузі водогосподарського комплексу – це водопостачання
промисловості, населених пунктів, сільськогосподарського виробництва, зрошення
земель та обводнення посушливих районів, гідроенергетика, водний транспорт, рибне
господарство, рекреація і відпочинок.
Викладення змісту основного матеріалу. За даними державної статистичної
звітності про використання вод протягом останніх 10 років, у зв'язку зі спадом
виробництва, зменшенням площ зрошуваних земель і інших причин, забір води з
басейну Дніпра істотно зменшився. Якщо у 1993 році з поверхневих джерел басейну
забиралося 16,3 куб. км води, то в 2002 році - всього 8,35 куб. км, тобто забір
зменшився на 50 відсотків. Забір води з підземних джерел у басейні зменшився з 1,81
до 1,02 куб. км, тобто зниження обсягів забору підземних вод склало приблизно 44
відсотки.
Понад половину всіх забруднених стоків у басейні Дніпра скидають без
очищення безпосередньо в Запорізьке (Дніпровське) і Каховське водосховища.
При загальному зменшенні забору і використанні водних ресурсів галузями
промисловості, обсяг скиду зворотних вод без очищення за останнє десятиліття
збільшився майже вдвічі – з 246,4 до 436,1 млн. куб. м. Скид недостатньо очищених
зворотних вод зменшився в середньому 30 відсотків
Відсутність, у більшості випадків, очисних споруд на випусках та
несанкціоноване підключення господарсько-фекальної каналізації перетворило зливову
каналізацію в організований скид у водні об'єкти басейну неочищених стічних вод з
високим вмістом забруднюючих речовин і збудників інфекційних хвороб.
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Термінового
розв'язання
потребує
проблема
техногенно-екологічного
забруднення деяких територій басейну, спричиненого антропогенною (військовою,
промисловою тощо) діяльністю.
Таким чином, у басейні Дніпра сформувалися великі осередки забруднених
підземних вод, зокрема в районах:
Дніпропетровська-Дніпродзержинська – стічними водами об'єктів хімічної і
металургійної промисловості;
Новомосковська-Павлограду – шахтними водами і відходами тваринницьких
комплексів;
Кривого Рогу - шахтними водами та стічними водами металургійних заводів;
Житомира-Рівного – стічними водами підприємств хімічної і легкої
промисловості, а також господарсько-побутовими стічними водами.
За рівнем хімічного і бактеріального забруднення вода більшості річок басейну
Дніпра класифікується як забруднена та брудна.
Забруднення води в басейні Дніпра призвело до порушення природних процесів
самоочищення водних об'єктів і значно ускладнило проблему одержання якісної питної
води на водопровідних станціях. Водопровідні очисні споруди вже не можуть
перешкодити надходженню до питної води значної кількості неорганічних та органічних
забруднюючих речовин, спільна дія яких на організм людини, особливо в умовах
радіаційного навантаження, викликає загрозу здоров'ю населення.
Проблема загострюється тим, що існуючі технології підготовки питної води
передбачають широке застосування хлору, зокрема для знешкодження продуктів
розпаду фітопланктону, внаслідок чого в питній воді утворюється велика кількість
токсичних канцерогенних хлорорганічних сполук, що мають кумулятивну дію. Неякісна
вода є однією з причин того, що в останні роки в Україні спостерігається зростання
рівня таких захворювань, як дизентерія, гепатит А, виразкова хвороба шлунку,
жовчнокам'яна хвороба, хвороби органів дихання тощо.
Останнім часом загальний екологічний стан водних об'єктів Запорізької області
покращився, що пояснюється реалізацією водоохоронних заходів, вдосконаленням
дієвості економічних важелів регулювання водних відносин, а також сповільненням
темпів росту промислового виробництва. Фінансування більшості водоохоронних
заходів в основному проводилось за рахунок коштів підприємств, кредитних ресурсів,
фондів охорони навколишнього природного середовища всіх рівнів, Державного та
місцевих бюджетів. Позитивним є зростання долі державного фінансування та
залучення іноземних інвестицій до виконання водоохоронних заходів на території
області.
Висновки та пропозиції.
Головною екологічною проблемою водних ресурсів в області залишається
забруднення природних водних об'єктів неочищеними і недостатньо очищеними
стічними водами промислових підприємств, підприємств житлово-комунального
комплексу, а також виправних колоній Управління державного департаменту України з
питань виконання покарань в Запорізькій області.
До головних висновків слід віднести наступне.
1. Підвищити роль екологічної безпеки водних об’єктів як структурного джерела
захисту водних ресурсів країни.
2. З урахуванням діючих вимог чинного законодавства розробити науково –
прикладі заходи щодо дієвого поліпшення якості водних ресурсів що використовується
в загальній структурі водогосподарського комплексу.
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МАКРОСКОПІЧНІ ВОДОРОСТЕВІ РОЗРОСТАННЯ
ВЗДОВЖ УРІЗУ ВОДИ УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ
Влітку 2017 року по урізу води узбережжя Азовського моря спостерігалось
масове розростання макрофітів, що приносило дискомфорт відпочивальникам і
жителям прибережної зони. Макроскопічне розростання у вигляді жабуриння по урізу
води. Жабуриння було неослизле на дотик, зеленого кольору, нитчастої у вологому та
повстеподібної у висушеному стані структури. Під час висихання утворювало суцільні
водоростеві мати забарвленням від темно-зеленого до світло-сірого
Співробітники наукового відділу і інспектори Приазовського НПП відібрали
зразки розростання для визначення видового складу, систематичної структури та
токсичності розростання. Відбір водоростевих макроскопічних розростань для
дослідження видового складу та визначення основних утворювачів жабуриння
здійснювався на п’яти точках – о. Бирючий (кордон "Чинка"), Степанівська коса,
Бердянська коса (оголовок), в районі балки Лисячої (Бердянський район), с. Ботєво.
Об’єктом досліджень були макрофітні водорості і мікроскопічні водорості розростання.
Номенклатура представників відділів Chlorophyta, Phaeophyta і Rhodophyta приведена у
відповідності з визначниками А.Д. Зиновой і А.В. Топачевського [2, 3] і національним
зведенням даних (Algae …, 2006) [6]. Результати досліджень видового складу по
відповідних точках відбору представлені нижче.
Основними утворювачами макроскопічних розростань в районі балки Лисячої та
на Бердянській косі виступала зелена сифонокладальна водорість Cladophora albida.
На Бердянській косі відмічено спільне скупчення водоростевого жабуриння разом з
вищими водними рослинами (Zostera marina та Ruppia maritima). На Степанівській косі
та на острові Бірючий основним утворювачем макроскопічного розростання виступав
інший представник роду Cladophora, а саме – Cladophora siwaschensis, проте в районі
Лисячої балки нитки цього виду траплялись малочисельно.
Наводимо систематичне положення водоростей жабуріння водоростей по урізу
води (табл.).
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Таблиця
В районі
балки
Лисячої від
18.07.17

Бердянська
косаоголовок від
20.07.17

+

+

+

Відділ Bacillariophyta (Діатомові водорості)
Bacillariophyceae
Achnanthales
Achnanthaceae
Achnanthes Bory 1822
1 Achnanthes brevipes
Cymbellales
Rhoicospheniaceaceae
2 Rhoicosphaenia abbreviata
Cocconeidaceae
Cocconeis Ehrenberg 1838

Лист.,
с. Ботєво

Степанівськ
а коса від
11.07.17

Бирючийкордон
"Чинка" від
01.06.17

Повний перелік виявлених видів водоростей за відділами

+

продовження табл.
3 Cocconeis disculus
4 Cocconeis scutellum
Thalassiphysales
Catenulaceae
Amphora Ehrenberg 1840
5 Amphora ovalis Kutzing
6 Amphora coffeaeformis
Fragilariophyceae
Fragilariales
Fragilariaceae
7 Fragillaria capucina
8 Fragillaria crotonensis
9 Fragillaria sp.
Limophorales
Limophoractft
10 Licmophora abbreviata

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

Відділ Chlorophyta (Зелені водорості)
Клас Ulvophycae
Порядок Claophorales
Родина Cladophoraceae
Chaetomorpha linum
Cladophora albida
Cladophora sericea
Cladophora siwaschensis

11
+
12
13
14
Порядок Ulvales
Родина Ulvaceae
+
15 Ulva intestinalis f. intestinalis
+
16 Ulva linza
Відділ Rodophyta

+

+
+

+

+
+

Клас Florideophyceae
Порядок Ceramiales
17 Ceramium diaphanum
Родина Rhodomelaceae
18 Polysiphonia opaca

156

+

+

Рис.1. Cladophora siwaschensis

Рис.2. Cladophora albida

Восени жабуріння було утворене майже в рівній кількості Cladophora albida
(Рис.2), Cladophora siwaschensis (Рис.1), Polysiphonia opaca [1, 2, 4].
Численні діатомові водорості спостерігались у прикріпленому до макрофітів
стані. Представники відділу Rhodophyta виявлені поодиноко у жабуринні.
Всього протягом терміну дослідження на різних точках виявлено 18 видів
водоростей, які входили до складу макроскопічних водоростевих розростань. До
видового складу увійшли представники відділів Bacillariophyta (10 видів), Chlorophyta –
6 видів, Rhodophyta -2 види. Види, які були найбільш масові у розростанні є
домінантами літоралі Азовського моря і морських лиманів [1, 4]. Всі види не є
токсичними.
Для достовірного визначення причин макроскопічного розростання водоростей
треба проводити більш детальні дослідження, які плануються співробітниками
Приазовського НПП.
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