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УДК: 65,66,74, 262, 339,349,467, 477, 502,504,533,538,539,541-

543,546,551,574,577,613-617,621,622,625,627,628,631-

633,658,661,663,669,678,681,963 

 

 

Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конфере-

нції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по-

вітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція)  

Харків, 2019. - 193 с.  

 

Друкується за рішенням оргкомітету конференції. 

 

Конференцію присвячено Всесвітньому дню охорони праці, 

який в 2019 році проводиться під девізом «Безпечне та здоро-

ве майбутнє праці» 

 

В збірнику наведені матеріали щорічної міжнародної нау-

ково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. 

Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» 

(студентська секція), які висвітлюють проблеми екологічної 

та техногенної безпеки; сучасні маловідходні, енерго- та ре-

сурсозберігаючі технології; методи очистки господарсько-

побутових та промислових, проблеми охорони повітряного 

басейну; управління промисловими та побутовими відходами, 

їх утилізація; екологічні проблеми регіонів. 

 

 

 

Матеріали друкуються у авторській редакції і відповідність за 

їх редагування несуть автори. Оргкомітет конференції прете-

нзії з цього приводу не приймає.  

  

Збірник матеріалів упорядкували: Лебедєва О.С.  

                             

Відповідальний за випуск:             Юрченко В.О. 
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Подальші дослідження вимагають поглибленого вивчення 

індикаторної здатності фітоперифітону у багаторічній дина-

міці.  
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Саченко І.С., магістр, Вовкодав Г.М., к.х.н., доцент 

Одеський державний екологічний університет 

 

ОЦІНКА І КЛАСИФІКАЦІЯ ВОД ЛИМАНІВ 

ТУЗЛОВСЬКОЇ ГРУПИ 

 

Якість поверхневих вод лиманів залежить від багатьох 

чинників, а саме, фізико-географічних умов, гідрографічних 

характеристик та особливостей формування стоку, геоморфо-

логічних, геоботанічних та господарських умов.  

Екологічна оцінка якості вод – це віднесення вод до певно-

го класу і категорії згідно з екологічною класифікацією на пі-

дставі аналізу значень показників (критеріїв) її складу і влас-

тивостей з наступним їхнім обчисленням та інтегруванням. 

[1].  

Розрахунок екологічної оцінки якості води річок області 

проведений згідно з „Методикою екологічної оцінки якості 

поверхневих вод за відповідними категоріями", яка на основі 

єдиних екологічних критеріїв дозволяє порівнювати якість 

води на окремих ділянках водних об'єктів, у водних об'єктах 

різних регіонів. Результати екологічної оцінки подаються у 

вигляді об'єднаної оцінки, яка ґрунтується на заключних вис-

новках по трьох блоках [2].  
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Проаналізувавши динаміку блокового індексу сольового 

складу (I1) якості вод лиманів Туловськї групи нами було 

встановлено, що оцінка якості води за критеріями забруднен-

ня компонентами сольового складу свідчить про те, що ситу-

ація в водному об'єкті добра, якість води за критеріями нале-

жала до I і ІІкласів: як за найгіршими, так і за середніми ве-

личинами наявних показників.  

Значення індексу (І1 = 1,1) відноситься до І класу, І кате-

горії та 1(2) субкатегорії, тобто води „відмінні”, „дуже чисті” 

води з тенденцією наближення до категорії „дуже добрих”, 

„чистих”. За найгіршими значеннями І1найгір також знаходить-

ся в межах 1 категорії та 1(2) субкатегорії та відноситься до І 

класу (І1найгір =1,5) - „дуже чисті”, „чисті”.  

Екологічна оцінка якості води трофо-сапробіологічного 

блоку виконана за гідрофізичними, гідрохімічними показни-

ками та індексами сапробності. Отримані дані, щодо якості 

вод лиманів свідчать про те, що якість вод за трофо-

сапробіологічними критеріями належать  за середнім індек-

сом (І2=2,7) до ІІ класу категорії 3 та субкатегорії 2-3 - води, 

перехідні за якістю від "добрих", "досить чистих" до "за-

довільних", "слабо забруднених", а за найгіршими величина-

ми (І2найг=3,3) наявних показників якість води також 

відповідає ІІ класу категорії 3, субкатегорія 3(4) – "Добрі", 

"досить чисті" води з тенденцією наближення до "задовіль-

них", "слабо забруднених". 

Таким чином води лиманів Тузловської групи з еколого-

санітарних позицій можуть вважатися в цілому “задовільни-

ми”, з визначеним ухилом до погіршення якості води за тро-

фо-сапробіологічними критеріями. Основною причиною та-

кого стану є надмірний вміст у воді сполук азоту, тобто ін-

тенсивна евтрофікація. 

Значення індексів специфічних речовин токсичної дії свід-

чать про стан забрудненості вод лиманів. Тут води за се-

редніми величинами (І3сер = 1,14) "відмінні", "дуже чисті" во-

ди та відносяться до І класу, 1 категорії, 1 субкатегорії. За 

найгіршими величинами значення І3найг = 1,29 – відноситься 

до І класу, категорії 1 та субкатегорія 1(2) і характеризує стан 
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вод як "відмінні", "дуже чисті" води з тенденцією наближення 

до категорії "дуже добрих", "чистих" 

Загальна вербальна характеристика вод лиманів Тузловсь-

кої групи - клас якості ІІ, категорія 2, субкатегорія 2 (1) 

"Дуже добрі", "чисті" води з ухилом до категорії "відмінних", 

"дуже чистих" «задовільні», «слабо забруднені» води. Такі 

результати свідчать про те, що води лиманів знаходяться в 

задовільному стані, але якщо не вживати заходів щодо по-

кращення стану , то якість вод буде погіршуватись. 
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Саченко І.С., магістр, Вовкодав Г.М., к.х.н., доцент 

Одеський державний екологічний університет 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД ЛИМАНІВ ТУЗЛОВСЬКОЇ 

ГРУПИ ЗА ІНДЕКСОМ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ (ІЗВ) 

 

На півдні Одеської області в  межиріччі  Дунаю та Дністра 

в межах Татарбунарського району Одеської області розташо-

вані так звані лимани Тузлівської групи. Ця група лиманів ві-

дноситься до таких, що епізодично сполучаються  з морем 

[1]. Води цих лиманів відносяться полігалинної групи. 

Методика оцінки якості води за індексом забрудненості 

води (І3В) була рекомендована для використання підрозділам 

Держкомгідромету. Гідрохімічний індекс забрудненості води 

є комплексним показником якості води [2].  

За  період 2013-2017 рр за даними спостережень було ро-

зраховано ІЗВ по таким домішкам як: розчинений кисень, 

БСК5, нафтопродукти, феноли, азот амонійний та азот нітрит-


