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хтних порід, скиди шахтних вод, І 
їрелом радіаційного забруднення 
[а активність викидів в атмосферу 
кої шахти (розташованої в межах
0 Ки на рік. У відвалах гірничих 
ільйонів тонн відходів гірничо- 
,балансованої руди загальною 
у активність мають відходи, що 
:ька” Петрівського району, де 
пце гідрометалургійного заводу. 
50 мільйонів тонн радіоактивних 
складає 48 400 Ки. Джерелами 

ті та допоміжні підземні виробки
1 проммайданчики, рудні склади, 

порід (неорганізовані джерела

ємств вугільної та уранової 
>вище здійснюється також через 
эрик, в яких утворюються кислі 
ельні компоненти зі складу 
цуючи ГДК у 2-6 рази. При цьому 
сомплексам завдає розміщення 
ю-балкової мережі, яка відіграє 
ури та якості ландшафтів, 
элук шахтні води без попередньої 
ані навіть для технічних потреб, 
сневі води, вони залучаються до 
ятливих умов накопичуються у 

що призводить до докорінної 
ними суто природних якостей, 

ли, що проникають у ґрунти, є 
нує природних процесів, які б 
тю, з якою вони вводяться в 
:ами.
їх  родовищ викликає активну 
лягаючих порід, що в цілому 
їчного середовища та природного 
ях і поверхневих вод. Крім цього 

токсичними відходами додає 
дроти.
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ДО ПИТАННЯ ПРО МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ В УРБАНІЗОВАНИХ 

ГЕОСИСТЕМАХ

Л.А. Прохорова
Мелітопольський державний педагогічний університет

Місто як складна багатопараметрова урбанізована геосистема, 
визначається сукупною дією природних та техногенних чинників, що 
формують якість міського життя. Одним з найважливіших 
показником якості міського життя постає здоров’я населення, усіх 
його вікових угруповань та соціальних прошарків. Динаміка 
популяційних процесів, а саме: зниження репродуктивної здібності 
високий рівень загальної та дитячої смертності, низька (порівняно із 
світовими нормативами) тривалість життя, високий рівень та 
«омолодження» захворювань життєважливих систем та органів -  все 
це свідчення того, що популяція людини урбанізованих ландшафти 
знаходиться у серйозному конфлікті з оточуючим середовищем, а її 
стан визначається сукупністю природничих, соціальних 
економічних, екологічних умов.

Для визначення ролі кожного відокремленого чинника у  
формуванні стану здоров’я населення урбанізованих ландшафтів, 
необхідно перш за все, визначити та обґрунтувати поняття 
«здоров’я». Всесвітня організація охорони здоров’я визнає це 
поняття, як стан повного соціально-біологічного та психічного 
благополуччя, коли функції усіх органів і систем гармонійно 
врівноважені з природним та соціальним середовищем, відсутні будь- 
які хворобливі та патологічні стани і фізичні дефектні вади [2]. 
Виходячи з цього формулювання, Всесвітня організація охорони 
здоров’я визнає прямий зв’язок між станом здоров’я та станом і 
природного, і соціального середовищ, що у сучасному географічному 
звучанні постає як сумарне «оточуюче середовище». Оточуюче
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середовище, у свою чергу, визнається як складна систеМа фДичних: 
хімічних, біологічних та соціальних чинників, що викликшоть У 
(сивому організмі комбінований ефект при комплексному впливі ічр 

1 І„ час свого функціонування, оточуюче середовище пізнає на сеое 
безліч якісних і кількісних втручань та впливів як антропогенного так 
і природного похАдження, які можуть суттєво змінити його стаю* 
негативний змінах параметрів стану оточуючого середовища з ичну 
доль відіграє забруднення. Визначення цього терміну у прямому 
розумінні, як внесення до оточуючого середовища «зайвих», не 
Притаманних елементів, дуже вузьке. В більщ широкому 
еоекологічному звучанні під забрудненням слід розуміти 

привнесення у середовище, виникнення у ньому нових, або 
збільшення концентрації існуючих у середовищі фізичних, ХІМІЧНИХ, 
біологічних та інформаційних агентів, що призводить до негативних 
іаслідків [3]. Постійний та багатокомпонентний вплив забруднювачів 

оточуючого середовища в умовах сучасного міста в залежності:
- від сукупного хімічного компонентного складу,
- від концентрації та дози хімічної речовини або сполуки,
- від часу та міцності експозиції,

викликає широкий спектр біологічних відповідей організму людини.
Відповідні реакції, що свідчать про тиск на здоров я населення, 

мають самий різноманітний прояв, починаючи з порушень імунної 
системи і виникнення відхилень у загальному функціональному стані 
організму (зворотні реакції, у вигляді адаптаційних змін) до 
формування і поширення чітких гострих та хронічних ХВ°Р °® ™ ^ 
юередків (незворотні, тобто патологічні, реакції-). Головними 
ірямими чинниками впливу оточуючого середовища на населення 
можна визначити рівень хімічного забруднення докере 
водопостачання та питної води, забруднення атмосферного гоытр , 
рунгів, продуктів харчування, хімічне, радіаційне та шумове 

забруднення побутових та житлових помешкань. Певне значення ДО 
пану здоров’я міського населення мають і косні чинники, ш 
пов’язані з соціальною складовою міста, як функціоную 
урбосистеми - стресові умови життя та роботи, перевантаженн 
ідаптаційних механізмів, зниження життєвого тонусу, СИІ№  . 
«хронічної втоми», що призводить у свою чергу до паталопчн _ 
панів організму (нервово-психічним розладам, ішемічної хворо 
серця, ураженню сосудів мозку тощо) [1]. В зв язку з цим Р 
дослідженні стану здоров’я населення важливим стає не лиш 
»значення окремих факторів впливу, але й визначення комплексно
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взаємодії усіх компонентів оточуючого середовища в умовах 
перехресного впливу -  синергічного або антагоністичного.

З метою еколого-гігієнічної характеристики урболаїадпафту 
можна визначити зв’язок найбільш поширених серед мешканців місі 
ТИПІВ захворювань з несприятливими показниками стану природної 
складової оточуючого людину середовища:
онкологічні захворювання пов’язуються з підвищеним радіаційний 

фоном довкілля з іонізуючим випромінюванням, присутністю

ХШ РЄЧ° ВИН У ВОДІ’ " 0ВІ1РІ> ‘ч Г ™

зажарювання шлунково-кишкового тпакту, гепатит то інші 
шФеМ п повязуються з незадовільним станом, з точки зощ' 
екологічно-санітарних норм, питної води та джерел водопостачанні 
внаслідок хімічного забруднення, кліматичних факторів, а також з 
явлено продуктів харчування внаслідок хімічного та радіаційною 
забруднення грунтів;
захворювання органів дихання, грип то гострі п е п т р ™ ^ ; 
захворювання _пов язуються з забрудненням атмосферного п о в іт і 
внаслщок впливу промисловості та транспорту; Р
іт орю вання сердтю^дгіищої----  та

ендокринно, систем пов’язуються з сумісною дією чинників

Ї Г Т Г  К0МП0НГ ТІЕ ОТОЧуючого середовища, радіаційним 
фо ОМ, а також з урбосощальними чинниками. Несприятливі 
екологічні умови проживання послабшають імунну Тистем- 
організму, що призводить до зниження протистояння організму 
ишпененню хронічних захворювань, інфекціоно-епцГшч™,

Депресійні “ ™КаЄ МВС0ВІ ПСИХО' НЄЕрОЛОПЧНі р ™  і хронічно-

населе™ІЛЬНн1Ь М°НІ™РИНГ0ВИХ Досліджень за станом здоров'я 
^  с Г ^ б°ЛаНДШафі1В Передбачає набіР соціально-екологічних 
вегя» Р 1ЧНИХ показників’ які б давали змог/
Ш кЬ и во т2™’ 3аП°бІГа™ а6°  знищувати фактори та умови
" л о Г Г  ВШИВУ Д°ВКШЛЯ Ш °РГаНІЗМ т 0 Д Я К И ' Зважаючи на 
етан ,  Ср> моніторингу, а саме керування процесами впливу на
багатокоД°Р0В Я "аселення’ виникає необхідність розподілу
У С “ ™ 01 СИСтеМИ П0КаЗНИКІВ на Р ^ і  ДО суттю

* показників -  характеристик здоров’я;
- група факторів, зумовлюючих здоров’я;
До першої групи відносяться слідуючи показники:
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смертність населення -  показник, який повинен виявити варіації 
а ранжувати фактори, що впливають на смертність населення; 
захворюваність - показник, що дає уявлення про склад найбільш 

поширених видів захворювань в межах різних вікових угруповань, 
соціальних прошарків*та полової диференціації;

інвалідність» (інвалідизація) -  показник, що враховує як кількість 
/роджених патологій у немовлят, так і придбаних інвалідних 
їіатологій загальної групи захворювань, виключаючи нещасні 
випадки. Даний показник має місто для значних вибірок населення на 
регіональному або міжрегіональному рівнях,
1 самооцінка здорові -  показник, що дає змогу створювати базу 
іаних про зв’язок стану організму та оточуючого середовище: 
іеагування населення на кліматичні зміни, на викиди хімічних 
сполук, на радіаційних фон довкілля, метеорологічні явища, а також 
юзволяє виявити емоціональний статус населення, його депресійні 
ібо оптимістичні настрої;
- донозологічна симптоматика -  показник з більш значною 
шнкретизацією, ніж самооцінка здоров’я. Проявляється у 
нформативності не на емоційному рівні та суб’єктивних 
/загальненнях, а на чіткому фіксуванні симптомів організму, 
наприклад: безсоння, болі в області серця, спазми органів дихання та 
нші. Показник може бути більш тонким індикатором негативних 
впливів оточуючого середовища на організм людини, ніж офіційна 
медицина, так як достатньо корелює стан того або іншого органу 
окремого індивідуума з параметром компонента оточуючої о
середовища;
- рівень стресу -  показник, що найбільш значимо демонстру 
психічне здоров’я або хворобливі стани населення урболандшафтів. 
Саме він дає уяву для спеціалістів самого широкого профілю 
медиків, екологів, психологів, соціологів тощо про рівень 
емоціональної стійкості або нестійкості, безтурботності 
підвищеної тривожності, масових психозів відносно находження ) 
себе симптомів найбільш поширених світових епідемій (СН1Д ’ 
пташиного грипу) та інфекційних захворювань регіонального * 
локального поширення. Цей показник надбав популярності, & 
одержана інформація повинна розглядатися як фонова, що доповів 
інші показники, а не ведуча у моніторингових дослідженнях.

Перші три показника групи характеристик здоров’я можуть буї 
одержані з офіційних медичних закладів і державних організаД 
реєстрації громадських актів (картки обліку за адресою проживань
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книги реєстрації, звітна документація до статистичних управлінь). 
Три останні показники формують первинну базу даних методами 
анкетування та опитування, за розробленими методиками розрахунку 
балів, шкал та їх послщуючої оцінки. Ці методи потребують значної 
обізнаності дослідника у предметі дослідження, так як відповіді 
респондентів відзначаються суб’єктивністю і можуть мати зовсім 
неадекватні характеристики щодо предмету опитування.

Групу факторів, зумовлюючих здоров’я, складають:
- фізичні показники стану оточуючого середовища: радіаційне 
випромінювання, акустичний шум, вібрації, температурний режим, 
кількість та міцність атмосферних опадів, атмосферний тиск та інші;

хімічні показники стану оточуючого середовища забруднення 
ґрунтів, води, повітря, продуктів харчування хімічними речовинами 
та сполуками самого різного генезису — промислові викиди 
металургійної, хімічної, продовольчої та інших галузей господарства, 
автотранспорту, сільськогосподарського комплексу;

біологічні показники, що дають інформаційну базу про генетичне 
здоров’я населення, рівень генетичних відхилень, пов’язаних як з 
процесом придбаного мутагенезу, так і уроджених генетичних 
синдромів; виникнення інфекційних захворювань з урахуванням 
регіональних та кліматичних передумов; фонового психічного 
здоров я пов’язаного з якістю життя та рекреації;

чинники комплексної дії, які характеризують рівень життя, 
соціальний статут, комплексні індекси якості питної води, повітря, 
продуктів харчування, накопичення професійних шкідливих
передумов для виникнення хворобливих станів тощо.

Формування моніторингових досліджень здоров’я населення. 
пoйlmиeKOЛOГІЧHИX, медичних Та санітарно-гігієнічних аспектІЕ 
громя ° пеРеДбачати, по-перше, закладання юридичних

ських, науково - дослідницьких можливостей керувати
етаном урбогеосистеми за рахунок:

внаспНШЄННЯ Забруднюючих викидів У оточуюче людину середовище 
сУчао1ДОК ІІОКРащення технологічних промислових процесів.
Та п о н і " "  0ЧИСНИХ СП°РУД Д™ зменшення викидів у воду

Іі̂ *^«ізації міського простору внаслідок покращення архітектурно 
к°риЛоадЬІІИХ’ міст°будівних рішень щодо формування повітряного 
Зелениу)у ДЛЯ зменшення концентрації викидів, збільшення ЗОНІ' 
УРбогр4 Насаджень та 30н міських рекреацій відносно загальної площ 

осистеми та чисельності мешканців;
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- керування автотранспортним потоком, а саме -  перенесення 
ранзитних транспортних потоків на об’їзні магістралі міста,

• врегулювання міського потоку автотранспорту з метою зменшення 
пкідливих викидів на перехрестях та автостоянках.

По-друге, необхідно опрацювання державних нормативних 
документів, які б регламентували стандарти оцінки впливу на 
навколишнє середовище будь-якого проекту. Громадські організації, 
ромада взагалі має бути обізнана щодо проектованої діяльності, а 
ромадська думка повинна бути однією з складовою прийняття 

рішень стосовно доцільності втілення проекту.
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ПЕРЕДУМОВИ АНТРОПОГЕННИХ ЗМІН КЛІМАТУ и
МІЖЗОНАЛЬНОГО ЕКОТОНУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО х.

ЛІСОСТЕПУ І СТЕПУ УКРАЇНИ зг
сі

О.І. Ситник Д  
Уманський державний педагогічний не 

університет імені Павла Тичини н£

Під час вивчення взаємодії цивілізації з географічним де 
середовищем перш за все мається на увазі перебудова ландшафтів. В кл 
либокій давнині подібні перебудови були викликані ка  
ділеспрямованою діяльністю людини, орієнтованою на добування вп 
югню, деяких біологічних ресурсів, одночасно -  це призводило до 
шачних змін ландшафтних комплексів як результат ненавмисних зм 
наслідків людської діяльності: головним чином внаслідок широкого єні 
використання вогню [ 1 ]. ко|

На наступних етапах розвитку суспільства перетворення в ге 
охоплювали і охоплюють майже всі компоненти ландшафтної сфери: 
гваринний і рослинний світ, грунт, поверхневі води, гірські породи І ПОІ 
мінерали. Те, що даний процес відбувався і відбувається за активної лаг 
/часті людини, не викликає жодних сумнівів. Більш проблемним


