
 



 
 

 

 

 

 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК: 

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. 

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ. 

ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. 

 

VII МІЖНАРОДНИЙ МОЛОДІЖНИЙ КОНГРЕС 

10-11 лютого 2022, Україна, Львів 

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 

 

 

 

 
Київ 

 ро   нко  .В. 
2022 



80. ШЕВЧЕНКО Т.О., ШЕВЧЕНКО А.О. 
МЕХАНІЧНЕ КОНДИЦІЮВАНН  ОСАДІВ ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ 
ВОД ВЕРМІКУЛІТОМ 

 

103 

81. ЩОЛОКОВА О.Е., САМОЙЛЕНКО Н.М. 

МОЖЛИВІ ШЛ ХИ ЗАБРУДНЕНН  ПІДЗЕМНИХ ВОД 

 

104 

82. ЯНЧУК В.О., ГУГЛИЧ С.І. 

МЕТОДИ УСУНЕНН  ЕВТРОФІКАЦІЇ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ 

 

105 

83. ЯСИНСЬКИЙ М. А., П’ЯТАКОВА В.Ф. 

ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ЦИРКУЛ ЦІЮ ВОД 
ПІВДЕННОГО ОКЕАНУ 

 

106 

 

 
 

СЕМІНАР 3 

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» 
 

84. BUKHKALO S.I., AGEICHEVA A.O. ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

DURING HYDROCARBON EXTRACTION 

 

108 

85. BUKHKALO S.I., AHEICHEVA A.O. 

ENVIRONMENTAL RISKS WHILE HYDROCARBON EXTRACTION 
MAIN ASPECTS 

 
 

109 

86. DIMOVA MI, YAMBORKO NA. 

BIOREMEDIATION OF PESTICIDE POLLUTED AREAS IN BEHALF OF 

USE ITS IN SUSTAINED ARICULTURE 

 

110 

87. KHOKH A.N. 

THE ROLE OF FORENSIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT IN 

ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BELARUS 

 

111 

88. KHOKH A.N. 

PROBLEMS WITH THE ESTABLISHMENT OF FACTS OF 

DESTRUCTION (DAMAGE) OF LIVE GROUND COVER 

 

112 

89. KHOKH A.N. 

THE USE OF DENDROCHRONOLOGICAL ANALYSIS IN 
DETERMINING THE SIZE OF DAMAGE CAUSED TO THE 

ENVIRONMENT AS A RESULT OF ILLEGAL FELLING 

 
 

113 

90. NANA LABADZE, TSITSINO TURKADZE (IF IT IS NEEDED) 

AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY 

THE IMPACT OF RUSSIAN AGGRESSION ON 
GEORGIA'S ENVIRONMENT 

 

114 

91. SAMARSKA A. 

GIS AS AN EFFECTIVE TOOL OF THE ECOLOGICAL SAFETY 

MANAGEMENT ON RAILWAYS 

 

115 

92. АЛФЬОРОВ С.О. 

МЕТОДИКА І УСТАНОВКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  
ДОСЛІДЖЕНН  ГІДРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ВИХРОВОГО КИПЛ ЧОГО ШАРУ 

 
 

116 

93. БЕЗКРОВНИЙ О., ПЛЯЦУК Л.Д., ТРУНОВА І.О. 

ЕКОЛОГО-РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІ  ВИРОЩУВАНН  

ШТУЧНИХ НАСАДЖЕНЬ 

 

117 



8 
 

 
 

 СИНСЬКИЙ М. А., П’ ТАКОВА В.Ф. (УКРАЇНА, ОДЕСА) 
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Abstract. Ocean currents act as conveyor belts, transporting heat, carbon, oxygen and nutrients around 
the world. Climate change, watched by scientists around the world, could slow down one of these conveyor 
belts, with potentially serious consequences for the planet's future climate. The paper considers the most 
significant course of the World Ocean, its features and shows the impact on the climate of the region and the  
planet as a whole. 

Умовно поділяють два основні типи при ин, які спри иняють клімати ні зміни – зовнішні та 
внутрішні. До зовнішніх змін відносять космі ні фактори (зміни соня ної постійної та приливні змін), 
зміну опти них властивост й атмосф ри, викликані вив рж нням вулканів та парниковий  ф кт 
антропог нного походж ння. Внутрішні зумовл ні змінами вс р дині клімати ної сист ми внаслідок 
взаємодії ок ану, атмосф ри, літосф ри та біоти.  

Т пловий вплив ок ану на атмосф ру, внаслідок зна ної ін рції та відда і прихованого т пла під 
 ас випаровування, трансформують циркуляцію атмосф ри, що у свою   ргу к рує циркуляцією ок ану. 

Поняття «Півд нний ок ан» у широкому с нсі н  вживалося і рідко зустрі алося на картах. Власн  
ок аном вважається водна маса, яка п р важно ото  на суш ю, що зовсім н  скаж ш про Півд нний 
ок ан. Хо а й у 2000 році Міжнародна гідрографі на організація прийняла поділ на п'ять ок анів, ц  
ріш ння н  було ратифіковано. Ал  н щодавно 08   рвня (Вс світній д нь ок анів) 2021 Національн  
г ографі н  товариство США визнало існування п'ятого ок ану на З млі, званого Півд нним, і з цього 
дня по н  відзна ати його на картах. Т п р ц  єдиний ок ан, який стикається з трьома іншими і повністю 
охоплює цілий контин нт замість того, щоб бути охопл ним ними. 

У Півд нному ок ані сист ма циркуляції вод складається з двох головних т  ій: спрямованої з  
заходу на схід Антаркти ної циркумполярної т  ії (АЦТ або т  ії Західних вітрів) і зворотного напрямку 
т  ія Східних вітрів, що йд  вздовж б р гів Антарктиди. 

Важливою особливістю АЦТ є зміна максимальної глибини її проникн ння. В с р дньому глибина  
занур ння нижньої м жі становила близько 2400 м, що свід ило про зна ну однорідність даного потоку 
і його в ликий розвиток вглиб. Хо а ця глибина завжди була н постійна, так найбільша глибина  
занур ння становила 2800 м, а найм нша – 1700 м. Таким  ином, різниця в глибині занур ння т  ії 
досягає одного кілом тра, що зовсім н зви айно для ок ані них т  ій інших р гіонів. 

В лика кількість наукових дослідж нь показують, що АЦТ за своєю швидкістю є сповна помірною 
і у віднош нні «динамі ної активності» поступається н  тільки Гольфстріму і Куросіо, ал  і багатьом 
іншим т  ія, хо а п р вищує їх за витратами води. 

Проходя и від пов рхні до дна ок ану, АЦТ втягує воду з Атланти ного, Тихого та Індійського  
ок анів, допомагаю и к рувати глобальною циркуляційною сист мою як конв єрна стрі ка, яка 
п р носить т пло по план ті. Холодна щільна вода, що опускається на дно ок ану у Антарктиди, також 
сприяє накопи  нню вугл цю в глибинах ок ану. В обох випадках Півд нний ок ан вирішальн  впливає 
на клімат З млі. 

За багато  ис льними розрахунками Півд нний Ок ан поглинає близько 60% антропог нної 
т плової  н ргії, що виробляється на З млі та від 40 до 50 відсотків антропог нного вугл цю. Пов рхня  
Півд нного ок ану змінилася впродовж останніх д сятиліть, також можна підтв рдити, що 
в ртикальний градієнт солоності та щільність вод ок ану збільшилась, що дозволяє припустити, що 
змішування води стало м нш інт нсивним. 

Огороджую и холодні півд нні води, АЦТ зб рігає холод Антарктиди та  кологі ну 
відокр мл ність Півд нного ок ану. Ц  тися і видів тварин, що м шкають там і більш  нід . 
Півд нний ок ан охоплює унікальні та т ндітні морські  косист ми, які є домом для морських 
м шканців. 
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