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Мелітопольський державний педагогічний університет

УРБАНІЗОВДНІ ГЕОСИСТШИ -  ПРОБЛЕМИ 
СИТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ (МЕДИКО - 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Процеси сучасної урбанізації - явища дуже складні, 
багатоаспектні, мають міжгалузевий та міждисциплінний статус. (1) В 
цілому на планеті населення міст з початку XIX до кінця XX сторіччя 
збільшилося з 3% до 41% (Реймерс, 1990} , а кожний третій мешканець 
планети сьогодні - міський житель. Урбанізація покращує умови життя 
населення з одного боку, з іншого - призводить до витискання та 
заміщення природних систем штучними; інтенсивному забрудненню 
токсичними речовинами; фізичному та психічному навантаженню на 
організм людини. Ріст урбанізованих територій при існуючих темпах 
розвитку та технологіях виробництва неминуче пов'язаний з погіршенням 
геоекологічної обстановки.

Урбанізацію характеризує сильна трансформація природних 
комплексів. На промислово-урбанізованих територіях практично повністю 
знищені природні системи, відбувається цілеспрямована трансформація 
поверхневих шарів літосфери, а будівництво споруджень та будинків,
прокладання наземних та підземних комунікацій, густа мережа автошляхів 
-викликають порушення гідрологічних та геодинамічних процесів.
рбанізовані території характеризуються також багатофункціональним 

використанням природно-ресурсного потенціалу. На цих територіях 
спостерігаються як вищі показники розселення, промислової засвоєності, 
ТОкі висока сільськогосподарська засвоєність (наприклад, високий відсоток 
розораності земель}, що безумовно передбачає загострення екологічної 
|®*їуоції. При цьому гострота екологічних проблем на урбанізованих 

риторіях обумовлена не лише надмірною щільністю та потужністю 
нтропогено-техногених навантажень, але й екологічно-небезпечною 

сумацією усіх зв'язаних з ними наслідків. Крім
враКТРОМ° ГНІТНІ 3°брУАнення середовища міста, „... ____

ховуються , стають додатковим негативним екологічним чинником. (2} 
Єк . Изн°чені у нашій країні пріоритети економічних цілей перед соціально- 
з0лиЛОгічнГ 1' коРиспивих відомчих інтересів перед регіональними, багаторічний 

- - -  принцип фінансування природоохоронних заходів, стали основними 
Урб ИН° Ми виникнення складних геоекологічних проблем в багатьох високо 
■ііЧК>ИіЗОВ°~ИХ Рег'онах України. В зв'язку з цим виникає настійлива потреба 

екологічній оцінці ситуації, що склалася у містах, урбанізованих геосистемах.
Основними поняттями, якими оперують на теперішній час у процесі

того, шумові 
які практично

та
не
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геоекологічних досліджень можно назвати слідуючі: 'геоекологічна ситуація', 
'геоекологічні проблеми', 'геоекологічна оцінка .

Екологічна ситуація відображає стан суспільно -природних відносин на 
певному етапі функціонування геосистем (Руденко, Горленко, 1990) (3). Під 
еколого-геогрофічними проблемами розуміються також зміни фізико- 
географічних (ландшафтних) умов, визначені господарською діяльністю людини 
та природними передумовами, які супроводжуються негативними для її 
життєдіяльності наслідками (Михели, 1990).

Визначаючи гостроту геоекологічних ситуацій можна сказати, що вона 
залежить від глибини змін природних умов і характеру наслідків. Пропонується 
слідуюча класифікація геоекологічної ситуації за ступенем гостроти: 

катастрофічна; 
критична; 
напружена; 
задовільна,
умовно благоприємна (Кочуров, 1994).

Хоча в останній час саме ця класифікація досить часто використовується 
в геоекологічних дослідженнях, загальноприйнятої системи оцінки екологічної 
ситуації досі не існує. У цьому напрямку потрібна подальша термінологічна 
робота з урахуванням усього комплексу суб'єктно-об єктних відносин, які 
виникають під час визначення гостроти ситуації (Боков, 1998). Для правильного 
ранжування та визначення гостроти геоекологічної ситуаціі повинна бути 
створена регіональна матриця, яка складається відповідно до комбінацій проблем, 
що ранжовані по їх значності. При цьому гострота ситуації повинна оцінюватися 
окремо, з точки зору впливу на:

- генетичну цілісність ландшафту; 
ресурсний потенціал; 
стан і різноманіття генофонду біоти; 
здоров'я людини.

Основні труднощі при дослідженні і оцінюванні урбанізованих геосистем 
пов'язані з тим, що аналіз геоекологічної ситуації необхідно здійснювати в 
умовах, коли об'єкт дослідження (у даному випадку місто), представлений 
великою кількістю окремих показників. Саме застосування системного аналізу 
сукупності хімічних, фізичних, біологічних та інших показників визначають 
специфіку того чи іншого геоекологічного стану. Проте, ще не створено методів, 
які б дозволили одночасно з мінімальними втратами інформації аналізувати 
весь комплекс параметрів урбанізованої геосистеми. Характер будь-якої 
геоекологічної оцінки визначається природою об'єкта і спрямованою 
орієнтацією дослідника (суб'єкта). Внаслідок останньої обставини, тип 
оцінювання і показники, за допомогою яких вона здійснюється у залежності 
від цілей, можуть бути самими різними. Частіше здійснюється диференціальна 
та (або) інтегральна оцінка.

Диференціальна оцінка стану геосистеми характеризує або окремі и 
елементи (рельєф, гідросферу), або окремі становища, що виникають під впливом 
різних техногенних агентів (наприклад, вібрації, електричне забруднення та 
інше). Інтегральна оцінка - з одного 6оку,_може представляти собою синтез 
всіх диференціальних оцінок, а з другого, може бути отримана по одному 
показнику, що характеризує стан геосистеми в цілому В результаті такого
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оцінювання, виходячи з природно-географічних особливостей України, стану її 
довкілля та сучасних загальнонаціональних і регіональних екологічних проблем, 
розробляється система екологічних індикаторів сталого розвитку держави в 
ь.лому та її окремих регіонів ( Волощук, Гродзинський, Шищенко, 1998).

При значенні усіх індикаційних критеріїв особливу увагу привертають 
до себе^ показники стану здоров'я населення, як інтегральний оціночний 
критерій. Зниження репродуктивної здібності, високий рівень загальної 
смертності, низька (порівняно з середньоєвропейськими мірками) тривалість 
життя, високий рівень захворювань життєважливих систем та органів, високий 
відсоток дитячої смертності та дитячих уроджених виродливостей, масові 
ПСИХОЛСі ІЧНІ та психічні патології — все це свідчить про те, що популяція людини 
з урбанізованих геосистемах знаходиться у серйозному конфлікті з оточуючим 
середовищем. А різке зниження адаптивної здібності популяції до техногенних 
навантажень, до інтегрального забруднення складових"елементів ландшафту 
(геосистеми), до нових геологічних процесів в місті, свідчить про високий рівень 
вразливості популяції людини, як компоненту соціально-природно-технічної 
геосистеми (Шищенко, 1988), а також про загальний високий рівень порушень 
усіх житгєзобезпечуючих процесів в урбанізованих геосистемах. Таким чином, 
нестабільний стан популяції людини, здоров'я населення можливо розглядати 
як адекватну реакцію на деструктивні процеси в урбанізованих геосистемах.
оча екологи, медики, географи обережно припускають пряму кореляцію між 

захворюванням населення та станом міського середовища і його довкіллям, 
факт орієнтації багатьох показників життєздатності людини на параметри 
сі сну урбанізованої геосистеми, що знаходить підтвердження в багатьох 
науково-дослідницьких працях, сьогодні заперечувати неможливо.

Згідно даним Всесвітньої Організації Охорони Здроров^, формуючими 
чинниками у відсотковому співвідношенні постають: 

соціальні фактори - 50 %; 
біологічні фактори - 20%; 
антропогенні фактори - 20 %; 
медичне обслуговування - 10 %.

Хронічний вплив хімічних забруднювачів, шумового, електромагнітного, 
вібраційного та радіаційного забруднення в умовах урбанізованих геосистем, 
соціально - економічна напруженість, низький рівень первинної медичної 
діагностики в умовах сучасних міст -  дає широкий спектр біологічних відповідей 
організма в залежності від особливості таких впливів, дози забруднення, часу 
експозиції. Відповідні реакції, що свідчать про зміни в здоров'ї населення, мають 
самий різноманітний прояв, починаючи з порушення імунної системи і 
виникнення відхилень у функціональному стані організма аж до формування 
чітко виражених форм гострої та хронічної патології:

-онкологічні захворювання (злоякісні новоутворення життєважливих органів); 
-серцево - судинні захворювання (кардіологічні патології як у дорослого 
населення, так і у дітей - індикаторів віком до 15-ти років);

-масові нервово-психічні патології (діпресії, неврози, шизофренічні патології, 
суіциди у різніх вікових Групах).

За виключенням ситуації, в яких зв^язок між конкретним шкідливим 
впливом та захворюванням очевидний (професійні захворювання у виробництві 
спалах специфічних захворювань в зонах екологічних катастроф та ін ), спроби
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створювання «індексу популяційного здоров'я» населення урбанізованих 
територій натикаються на значні методичні труднощі. Аналіз літератури га 
результати власних багаторічних досліджень дали можливість визначити ряд 
основних причин, що перешкоджають або роблять зовсім неможливим 
встановлення причинно - наслідкових зв'язків між чинниками міського 
середовища та несприятливим станом здоров'я населення:

-багаточисленність Іа  надзвичайна різноманітність факторів, від яких може 
в той або іншій мірі залежать здоров'я населення;

-неповна та* неадекватна інформація про об єкти та фактори міського 
середовища;

-неповна інформація про віково-статеву структуру населення;
-стан медичного обслуговування, низький процент первинної діагностики, 
-ведення звітності медичної документації;
-методологічні критерії оцінки стану здоров'я населення багаточисленні 
та не зовсім методично задовільні.
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АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ М. ЛУЦЬКА 
ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

УРБОЕКОСИСТЕМИ

Місто Луцьк -  адміністративний, економічний, культурний центр Волинської 
області. Луцьк розміщений в долині правої притоки Прип яті -  р. Стир, на 
північній окраїні Волинської височини, де вона різко переходить в Поліську 
зандрову рівнину. Рельєф злегка горбистий, головними його формами є долини 
р.Стир і її приток В районі Луцька розміщено Волино- Подільська окраїна 
Східноєвропейської платформи, кристалічний фундамент якої перекритий 
потужною товщею осадових порід. Клімат міста помірно- континентальний з 
м'якою зимою і вологим літом, грунти, рослинний світ, а отже й ландшафти 
сильно Трансформовані за майже тисячолітню історію міста. Промислова 
спеціалізація міста визначається розвинутим машинобудуванням (автозавод, 
авіазавод, підшипниковий, електроапаратний, приладобудівний заводи, 'іскра , 
завод комунального машинобудування і т. д.}, хімічною^ промисловістю 
(пластмасовий завод, завод синтетичних шкір, ’'Полімер', Спектр і т. ДФ 
промисловістю будівельних матеріалів (картснно-руберойдовии комбінат, о

114


