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1.1 Фізико – географічні умови ділянки досліджень 

 

1.1.1 Місцезнаходження  та економіка ділянки досліджень 

  

В географічному та адміністративному відношенні район досліджень 

знаходиться у м. Дніпродзержинськ  Дніпропетровської області (рисунок 1). 

Місто Дніпродзержинськ розташоване на берегах річки Дніпро у 

середній течії нижче греблі Дніпродзержинської ГЕС, за 35 км на захід від 

обласного центру –  м. Дніпропетровська.  

 

Умовні позначки: 

                                   

                                    

 

                                                                                       

 

                         

         

Рисунок 1 – Адміністративна карта Дніпропетровської області  

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК            місто  з населенням від 100 000 до 500 000 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК         місто  з населенням більше 500 000  

Апостолово                                        місто  з населенням від 50 000 до 100 000 
 Широкое                                                      місто  з населенням від 10 000 до 50 000 

території з населенням  

більше 50 000 
річки, притоки, озера 
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Місто поділяється на три адміністративні райони: Дніпровський, 

Заводський, Баглійський. 

За даними матеріалів «Стратегії розвитку міста Дніпродзержинська» 

[1], промисловий комплекс міста налічує 43 великі і середні підприємства.  

Найбільшими промисловими підприємствами міста є: 

ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського», 

ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс», ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський 

коксохімічний завод», ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», ПАТ «ХайдельбергЦемент 

Україна», ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив», 

ПАТ «Дніпровагонмаш» (рисунок 2). Дані підприємства – екологічно-

небезпечні об`єкти, є основними джерелами забруднення навколишнього 

природного середовища. 

Ділянка досліджень – територія Дніпродзержинського енергетичного 

технікуму, розташована в правобережній частині міста по 

вул. Енергетиків, 36, відноситься до Дніпровського району, (Дніпробуд, р-н 

Дніпродзержинського державного технічного університету) (рисунок 3). 

На території Дніпровського району міста розташовані екологічно 

небезпечні підприємства: ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», 

Дніпродзержинський лакофарбовий завод «Спектр», ПАТ «Дніпровський 

металургійний комбінат ім. Дзержинського», вагонне депо 

Дніпродзержинськ (ВЧД-16) Придніпровської залізниці. 

 
 

ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна»         Дніпродзержинський лакофарбовий 

                                                                                            завод «Спектр» 
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ПАТ «Дніпровський металургійний              Вагонне депо Дніпродзержинськ 

        комбінат  ім. Дзержинського»            (ВЧД-16) Придніпровської залізниці                   

Рисунок 2 – Екологічно небезпечні підприємствами Дніпровського району 

міста Дніпродзержинська 

 

 

 

       

 

 

Рисунок 3 – Фрагмент карти Дніпровського району міста Дніпродзержинськ  

(район Дніпробуд) 

автомобільна дорога 

з асфальтовим покриттям 

житлові квартали  

залізниця 

зелені насадження 

річка Дніпро 
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1.1.2 Орогідрографія та геоморфологія  ділянки досліджень 

 

Місто Дніпродзержинськ розташоване на берегах річки Дніпро, яка є 

основною водною артерією району досліджень.  

 Долина, яку створила р. Дніпро, велика та асиметрична. Правий берег, 

висотою 80 – 120 м, крутий, густо порізаний ярами і балками. Лівий берег – 

висотою 40 – 50 м над рівнем моря, пологий, зі спокійним рельєфом, грунт 

піщаний та супіщаний.  

 Правобережна частина міста знаходиться на заплаві та надзаплавних 

терасах р. Дніпро, а також на лісовій рівнині та її схилах до Дніпра. 

 Ділянка досліджень розташована в межах третьої надзаплавної тераси 

річки Дніпро. 

В геоморфологічному відношенні на території міста виділяють два 

райони, які належать Українському кристалічному щиту  та Дніпровсько-

Донецькій западині.  

До геоморфологічних елементів території Дніпровського району міста 

відносяться: заплава, чотири надзаплавні тераси, вододільне плато, яри та 

балки. 

 

1.1.3 Клімат ділянки досліджень 

 

 Місто Дніпродзержинськ розташоване в степовій зоні України, в 

центральній частині Дніпропетровської області, у помірному кліматичному 

поясі. 

Клімат Дніпродзержинська помірно-континентальний, посушливий. 

Кількість опадів на рік становить близько 400 міліметрів. Середньодобова 

температура січня становить −6°C, липня – +21°C.  

Клімат ділянки досліджень в межах Дніпровського району формується 

під впливом фізико-географічних умов, пов'язаних з пагорбистим рельєфом, 

різноманітністю рослинного покриву, близькістю р. Дніпро з його притоками 

та водосховищами.  
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На ці природні умови накладаються антропогенні фактори, пов'язані з 

особливостями забудови та планування міста, характером промислових та 

житлових масивів, їх розташуванням по території.  

Вагому роль у формуванні кліматичних умов міста відіграють 

специфічні властивості міського атмосферного повітря, для якого характерна 

наявність значних  концентрацій газових домішок, аерозолів та пилу, що 

істотно впливає на радіаційний режим та усі його теплофізичні та воложисті  

характеристики. 

Зима – порівняно м'яка, температура -5… -8ºС. Найнижча зафіксована 

температура: -36ºС. Сніговий шар – 5-15 см, у багатосніжні зими – 20-30 см. 

Грунти промерзають на глибину до 40 см. 

Весна – характерні потужні вітри, які переходять у пилові бурі 

(швидкість вітру досягає 15 м/с). Мають місце нічні заморозки, опади у 

вигляді мокрого снігу. 

Літо – тепле, в окремі роки жарке та спекотне, переважна температура 

повітря +22… +24ºС (в окремі дні досягає +38 ºС), дощі короткочасні. 

Можливі суховії. 

Осінь – дощова, з туманами. Велика кількість днів з туманом є також 

фактором, що впливає на виникнення смогових ситуацій у випадку пило-

газового забруднення атмосферного повітря. 

 

1.2  Геологічна  будова району та ділянки досліджень 

 

 Місто Дніпродзержинськ в структурному відношенні розташоване в 

межах великих структур: Українського кристалічного масиву 

(правобережжя) та Дніпровсько-Донецької западини (лівобережжя).  

 Ділянка досліджень розташована на правобережжі річки Дніпро. Тут на 

докембрійських кристалічних породах і продуктах їх вивітрювання залягають 

кайнозойські (палеогенові, неогенові, четвертинні) відкладення (рисунок 4,5). 
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 Найбільш давніми є породи Українського кристалічного масиву, 

представлені гранітами, які виходять на денну поверхню поблизу ділянки 

досліджень. 

                                                       

 

 

Рисунок 4 – Схематична стратиграфічна колонка відкладень осадового чохла 

УКЩ (в межах Дніпропетровської області) 
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Рисунок 5 – Схематичний геологічний розріз р. Дніпро 

Майже повсемісно в межах ділянки досліджень залягають четвертинні 

відклади, які представлені лесами та лесовими породами. 

Лесові породи (рисунок 6) відносяться до грунтів особливого складу, 

стану та властивостей. Під впливом зволоження та зовнішнього тиску вони 

проявляють додаткову осадку – просадочність. 

Просадочність – несприятливе явище, так як в наслідок природного 

(дощові води, підняття рівня ґрунтових вод) або штучного (аварії 

водопроводу, каналізації) зволоження в лесових ґрунтах виникають 

просадочні явища (рисунок 6). 

В наслідок проявлення просадочності часто спостерігається зниження 

поверхні землі на величину від декількох до десятків сантиметрів, що 

приводить до деформацій будівель, для яких просадочний грунт є основою. 

Так, на території технікуму  зустрічаються просадочні воронки 

(рисунок 6) діаметром до 1,0 м.  

Так як лесові породи є основою під будівлями енергетичного 

технікуму, їх вивчення набуває великого значення для оцінки їх стійкості та 

контролю розвинення фізико-геологічних процесів.  
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Рисунок 6 – Лесовий грунт, просадочні воронки на території ДЕТ 

Лесові породи мають діагностичні ознаки:  

- колір – жовтувато-сірий; 

- стан – рихлий через природне недоущільнення; 

- однорідна текстура з чітко вираженими прошарками погребеної 

почви; 

- мала вологість; 

- площадне розповсюдження; 

- великий вміст карбонатів та сульфатів; 

- гранулометричний склад різко відрізняється від порід, які 

підстилають,  

   що вказує на різні умови походження; 

- стійкість в укосах у сухому або слабо зволоженому стані; 

- легко розмивається  та розмокає; 

- просадочність, яка приводить до додаткової осадки при зволоженні; 

- анізотропне водопроникнення.   

 Лесові породи в межах ділянки досліджень мають бурувато-палевий 

колір, піщано-легкосуглинистий склад, пористі, ущільнені, карбонатні. 

Відзначаються неоднорідним гранулометричним складом з переважанням 

піску та крупної гальки.  
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1.3 Корисні  копалини Дніпровського району 

 

Дніпропетровська область має багато видів родовищ корисних копалин 

(рисунок 7). 

На території Дніпровського району м. Дніпродзержинськ розташовані 

нерудні корисні копалини – граніти та пісок (рисунок 8). 

Уздовж р. Дніпро на денну поверхню виходять магматичні породи 

Українського кристалічного щита, які представлені гранітами.  

Підприємство ВАТ «Енергогідромеханізація» забезпечує місто 

Дніпродзержинськ піском, який намивають з Дніпра. 

Граніти та піски є будівельними матеріалами, які широко 

використовують у даній галузі. 

                 

 

Корисні копалини 

 

Рисунок 7 – Корисні копалини Дніпропетровської області 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                        Граніти                                                    Піски річкові  

 

Рисунок 8 – Корисні копалини Дніпровського району в м. Дніпродзержинськ 
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 Робота над проектом 

 

1.4 Гідрогеологічні   умови    району досліджень 
 

В межах м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області знаходяться 

в двох гідрогеологічних провінціях: тріщинуваті води Українського 

кристалічного масиву і артезіанський басейн Дніпровсько-Донецької 

западини, які виділяють наступні водоносні горизонти: 

1. Водоносні горизонти в четвертинних відкладеннях. 

2. Водоносні горизонти в палеогенових і неогенових відкладеннях. 

3. Водоносні горизонти у відкладеннях синоманського ярусу 

крейдової системи. 

4. Водоносний горизонт у відкладеннях юрської системи. 

5. Водоносний горизонт у відкладеннях тріасової системи. 

6. Водоносний горизонт у відкладеннях докембрійських 

кристалічних породах. 
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Водоносні горизонти в четвертинних відкладеннях (Q) 

  В четвертинних відкладеннях виділяють три типа 

ґрунтових вод: 

1. води сучасних алювіальних відкладень: річки Дніпро і її 

притоків; 

2. води алювію стародавніх терас; 

3. води лесових відкладень. 

 

Води сучасних алювіальних відкладень річки Дніпро і її притоків 

Алювіальний горизонт залягає не глибоко від поверхні. Відмітки його 

поверхні близькі до відміток рівня у річці. Водовміщуючі породи 

представлені піщаними, супіщаними та суглинистими різновидами. 

Потужність від 0,6 до 200м, якість вод різна, вони мало мінералізовані і 

придатні до пиття. 

   

Водоносний горизонт в докембрійських кристалічних породах 

Води зустрічаються  тріщінні та води верхньої руйнівної зони 

кристалічних порід. Найбільшу водоносність мають  найстародавні 

кристалічні породи, значну меншість – більш молоді. Залягають тріщенні 

води на значних глибинах і не мають практичного значення. 

Води верхньої вивітреної зони кристалічних порід і продуктів їх 

руйнування 

 

Мають важливе значення. Вони майже всюди покривають 

докембрійські кристалічні породи, які не підлягають поверхневому 

вивітрюванню. Води безнапірні. Живлення горизонту відбувається  за 

рахунок інфільтрації атмосферних опадів у місцях виходу кристалічних 

порід.  

В четвертинних відкладеннях води складається в лісових породах, 

водоносний горизонт розповсюджений повсемісно, дебіт 0,3-0,5 м
3
/добу, 

вода по хімічному складу різна, часто забруднюється. 



 14 

В алювіальних породах древніх терас, у супісках, пісках породи слабо 

насиченні, водовіддача не значна, води прісні. В хімічному та 

бактеріологічному відношенні води задовільні та використовуються для 

місцевого водопостачання. Розгрузка ґрунтових вод виконується на схилах 

ерозійних врізів (балок, ярів) у вигляді джерел. 

Полтавський водоносний горизонт приурочені до пісків 

дрібнозернистих, потужністю 2-5м. В деяких місцях піски безводні внаслідок 

великого складу глинистих частинок. 

Харківський водоносний горизонт приурочені до кварцових пісків, 

потужністю 15-20м, напірний, величина напору 1-5м, дебіт 5-7м
3
/год. 

Хімічний склад різний, мінералізація збільшена. Підземні води 

використовують для водопостачання. 

Бучацький водоносний горизонт в порівняні з попередніми мають 

повсемісне розповсюдження, залягає на глинистому водотривкі, води напірні, 

величина напору 1-2,5м. В деяких місцях водоносний горизонт має 

гідравлічний зв’язок з докембрійськими водами. Мінералізація до 1 г/л, 

широко використовується в водопостачанні. 

Водоносний горизонт, приурочений до кори вивітрювання 

докембрійських відкладень, тісно зв’язаний своєю водоносністю з 

літологічним складом порід. В тих випадках, якщо в товщі крупно-  та 

дрібнозернистий матеріал, вона складає зрівняно більший горизонт 

підземних вод. 

Живлення виконується за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, а 

також за рахунок підживлення напірними водами нижніх горизонтів. 

Областю розвантаження є долина р. Дніпро та її притоки. Дані хімічних 

аналізів говорять про природність вод для пиття, але їх мінералізація 

змінюється в широких межах (таблиця 1). 
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Таблиця 1 – Зведена таблиця водоносних горизонтів м.Дніпродзержинськ 

Водоносний 

горизонт 

Водовміщуючі 

породи 

Глибина 

залягання, 

м 

Дебіт, 

м3/годину 

Хімічний склад 

води 

Мінералізаці

я, г/л 

Використа

ння 

Ч
ет
в
е
р
т
и
н
н
и
х
 в
ід
к
л
а
д
ів

 Сучасних 

алювіальних 

відкладів 

річки Дніпра 

та її притоків 

піски від дрібно до 
крупно 

зернистих, частіше 

з прошарками  

неглибоко 

від 
поверхні, 

близькі до 

відміток 
рівня ріки 

від 40  до 60 різний  

мало 
мінералізовані

, придатні для 

пиття 

водопостача

ння 

населених 
пунктів 

(колодязі) 

Алювію 

стародавніх 

терас 

різнозернисті великі 

та гравелисті піски 
50 – 60  20 – 30  різний  

широко 

використов

уються для 
водопостача

ння 

Лесових 

відкладень 

лесові товщі на 

водотривких 
червоно-бурих глин 

від 3 – 4 до 

15 – 20  
10 – 15  непостійна 

мало- та дуже 
мінералізовані 

гірко-солоні 

на смак 

непридатні 

для пиття 

Неогенових 

відкладів 

Дрібнозернисті 

кварцові піски 

білого та жовтого 

кольору каоліні 

стих з прошарками 
пісковику і глин у 

верхній частині 

Пдлтавської свити 

від 10 др 30  3 – 5 
гідрокарбонатно-

сульфатні 

слабомінералі

зовані 

багаточисле

ні 

малодебітні  
джерела на 

схилах 

балок та 
долин річок 

Палеогенових 

відкладів 

дрібнозернисті, в 

основному, 
глинисті 

глауконітові піски 

сірого і сіро-
зеленого кольору 

Харківської свити  

від 2 – 3 до 
40 – 50 

0,1 до 17 – 

20 

гідрокарбонатно-
сульфатні та 

карбонатно – 

кальцієво – 
магнієві 

0,6 – 1 

водопостача

ння 

різнозернисті 
кварцево – 

глауконітові піски 

та пісковики 
Бучацької свити   

від 15 – 20 
до 40 

гідрокарбонатно
–кальцієві 

0,7 – 1 

Крейдових 

відкладів 

піски та 

тріщинуваті 
пісковики 

Сеноманського 

ярусу 

від 13 до 

14,5 
0,72 

хлоридно-

сульфатні, 

кальцієво-
натрієві 

до 2,3 
дрібними 
водоспожив

ачами 

Юрських відкладів 

Рихлі піски та 
тріщинуваті 

пісковики, 

різнозернисті піски, 
вапняки, які 

перешаровуються 

потужними 
пластами глин. 

від  80 до 
178 

2,16 – 3,6 

хлоридно-

сульфатно, 
кальцієво-

натрієві 

від 0,6 до 1,1 – 

1,2, на заході 

31,2  

водопостача
ння 3 сел 

Тріасових 

відкладів 

гальковики, 

гравелисті піски та 
тріщинуваті 

пісковики 

перешарувати 
глиною  

від 70 до 

100 

від 20,88 до 

72 

сульфатно–

карбонатні  і 

хлоридно–
сульфатно–

натрієві 

від 0,6 до 4,4 

експлуатуєт
ься 

водозабора

ми 

Докембрійських 

відкладів 

тріщинуваті породи 

зони кори 
вивітрювання 

кристалічних порід 

значна 
глибина 

Найбільш 

водообільні 
у долинах 

річок 

різноманітний мінералізовані 

непридатні 

для 
водопостача

ння 

  

1.4.1 Негативні явища та процеси, які відбуваються під впливом 

підземних вод  

 

Серед негативних процесів, які впливають на геологічні обставини в 

місті, слід назвати підтоплення територій. Основними причинами 

підтоплення є літологічна будова, особливість якої полягає в тому, що щільні 
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породи рихлі, що сприяє накопиченню води у ґрунті, також значні втрати з 

каналізаційних і водопровідних комунікацій, нерівномірний полив 

сільськогосподарських земель. Серед причин підтоплення слід виділяти 

гідравлічний зв’язок поверхневих і підземних вод, нерегульований стік 

стічних вод.  

На території Дніпродзержинська виявлені ділянки з процесами 

просадовості, які сприяють руйнуванню і деформацій будівель та споруд. 

Причинами появи таких процесів є наявність лесових порід, підвищений 

рівень залягання підземних вод та штучних факторів. Осадки будівель і 

споруд особливого розвитку набули в районі Черемушок, по вулицям 

Сировця і Аношкіна, у центрі міста та в селищі Дніпробуд. 

Основними факторами, що обумовлюють коливання рівня грунтових 

вод, будуть служити атмосферні опади, і можливо витоки вод з мереж 

господарського - питного водопостачання та вплив роботи гідротехнічних 

споруд.  

В районі селища Дніпробуд знаходиться така гідротехнічна споруда, як 

Дніпродзержинської ГЕС. У зв’язку із створенням водосховища, територія в 

районі земляної греблі та прибережна зона р.Дніпро підтоплюється через те, 

що проявляється явище підпір. В районі земляної частини греблі 

спостерігається підтоплення, глибина ґрунтових вод коливається від 1 до 3 

метрів. Також підтоплення і в прибережній частинні річки Дніпро 

(рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Карта-схема глибин залягання рівня грунтових вод в 

районі селища Дніпробуд 

Умовні позначки 
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Для усунення підтоплення вздовж земляної греблі було створено 

береговий закритий горизонтальний трубчастий дренаж, який дозволив 

знижувати та утримувати рівень ґрунтових вод на глибині норми.  

З метою контролю глибини залягання рівня грунтових вод на земляній 

частині греблі було створено комплекс п’єзометрів (рисунок 10). Виконання 

постійних спостережень надає змогу графічно моделювати зміни рівня 

ґрунтових вод в мережі п’єзометрів. 

 

Рисунок 10 – Фото п’єзометру. 

 

Студентами Дніпродзержинського енергетичного технікуму під 

керівництвом викладачів в період навчальних практик восени та навесні 

проводяться режимні спостереження у п’єзометрах на правому березі 

Дніпродзержинської ГЕС, а саме замір рівня ґрунтових вод. Заміри 

виконувалися гідрогеологічною хлопавкою (рисунок 11) у спеціально 

обладнаних п’єзометрах. 
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Рисунок 10 – Гідрогеологічна хлопавка 

 

За отриманими даними режимних спостережень на період 2014-2015 

роки (таблиця 2) побудовано графік зміни абсолютних відміток рівня 

грунтових вод (рисунок 12).  

 

Таблиця 2 - Дані режимних спостережень на період 2014-2015 роки 

№ п'єзометру 
Абсолютна відмітка рівня 

грунтових вод Нз, за 2014р 

Абсолютна відмітка рівня 

грунтових вод Нз, за 2015р 

1 2 3 

ШП 16 а 58,52 58,55 

ШП 4 59,91 59,89 

ТП 6 а 58,36 58,45 

ШП 7 57,96 57,93 

ШП 8 а 58,95 58,93 

ШП 10 а 58 58,04 

ШП 11 а 56,46 56,49 

ШП 8 58,54 58,58 

ШП 9 57,94 57,94 

ШП 10 56,7 56,78 

ШП 11 56,68 56,73 

ШП 12 а 58,38 58,36 

ШП 13 а 57,61 57,53 

ШП 15 а 56,61 56,63 

ШП 15 б 56,18 56,19 

ШП 12 57,93 57,85 

ШП 13 55,16 57,08 

ШП 14 55,99 55,99 
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продовження таблиці № 2 

1 2 3 

ШП 14 б 55,95 55,79 

ШП 16 55,69 58,75 

ШП 17 58,62 57,09 

ШП 18 57,04 56,09 

ШП 19 56,19 54,41 

ТП 19 а 54,36 57,07 

ТП 19 б 57,01 54,02 

ШП 20 53,86 59,42 

ШП 21 59,3 58,59 

ШП 22 58,54 56,53 

ШП 23 56,35 54,82 

ШП 6 б 54,78 57,62 

ОП 11 б 57,66 55,65 

ОП 11 в 55,5 55,97 

ОП 15 в 55,92 56,57 

ОП 14 а 56,54 54,84 

ОП 16 б 54,79 58,29 

ОП 17 б 58,24 57,6 

ОП 19 б 56,64 55,84 

 

 

Рисунок 12 – Графік зміни абсолютних відміток рівня грунтових вод 
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Аналізуючи графік, можливо зробити висновок, що зміна абсолютних 

відміток на протязі двох останіх років відбувалося незначна, але в деяких 

п'єзометрах рівень грунтових вод знаходиться вище норми, тому на території 

досліджень можливе виникнення підтоплення, що може негативно вплинути 

на експлуатацію Дніпродзержинської ГЕС та прилеглих територій. 

 

1.5 Соціальна характеристика м. Дніпродзержинська 

За кількістю жителів м. Дніпродзержинськ  займає третє місце у 

Дніпропетровській області після Дніпропетровська та Кривого Рогу. 

Щільність населення становить 1,8 тис. осіб на 1 км
2
. 

Аналіз перебігу демографічних процесів і даних про стан здоров’я 

населення свідчить про утворення демографічної кризи. Смертність 

переважає народжуваність більше ніж у 1,44 рази. Процес зростання 

депопуляції населення міста, що не забезпечує навіть простого заміщення 

поколінь, дещо уповільнився, починаючи з 2010 року  (рисунок 15). 

 

 
Рисунок 12 – Динаміка змін чисельності наявного населення  

м. Дніпродзержинська (міська рада) у 2010–2014 роках, тис. осіб. 
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Динаміка чисельності наявного населення м. Дніпродзержинська має 

чітко виражену тенденцію до спаду. Ці дані також підтверджує зріст 

динаміки кількості померлих осіб по м. Дніпродзержинську та істотна 

перевага цього показника над кількістю народжених в 1,44 рази (рис. 12 за 

даними Дніпропетровського обласного Управління статистики). 

 
   

Рисунок 13 – Динаміка народжуваності та смертності населення 

по м. Дніпродзержинську (міська рада) за 2011–2014 роки. 

 

Якщо розглянути динаміку демографічних показників за 10-річний 

період з  2005 року  по 2014 рік, яку представлено на рисунку 13, то слід 

відзначити, що від’ємний приріст населення в перші шість років мав 

позитивну тенденцію і скоротився майже вдвічі з  - 9,6 до  - 4,6 осіб на 1000 

мешканців. В останні три роки знову помітна, хоч й слабка, але  негативна 

тенденція в зростанні від’ємного приросту  населення з - 4,2 до – 4,5. 

Така тенденція не може не хвилювати, але пояснити її діями якого-

небудь одного фактора, наприклад, погіршення екологічної ситуації, було б 

не зовсім коректно, тому що демографічні показники залежать від дії цілого 

ряду чинників. 
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Рисунок 14 – Динаміка демографічних показників за 10-річний період 

2005-2014 рр., на 1000 населення. 

 

Представляє інтерес і структура захворюваності населення, яка 

показана на рисунку 14. Як бачимо, найбільш всього захворювань                    

(3090,5 випадків на 10000 мешканців) припадає на хвороби органів дихання. 

На другому, третьому, четвертому та п’ятому  місцях знаходяться 

захворювання системи кровообігу (634,1), шкіри і підшкірної клітковини 

(630,1), сечостатевої системи (526,2), офтальмологічних захворювань та 

придаткового апарату (478,4) відповідно. 

Це однозначно свідчить про те, що загальна захворюваність населення 

міста обумовлена в першу чергу забрудненням атмосферного повітря 
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шкідливими речовинами, насамперед пилом, оксидами сірки, азоту та 

органічними сполуками (фенолом, бензолом, бенз(α)пиреном).  

 

 
Рисунок 15 – Захворюваність населення м. Дніпродзержинська на 

10000 населення за 2014 рік (кількість випадків). 

 

Таким чином, серед найбільших чинників демографічної кризи міста 

Дніпродзержинська, на ряду з економічними та психологічними факторами, 

що впливають на населення і ведуть до збільшення захворюваності і 

смертності та зменшення народжуваності, є фактор негативного екологічного 

впливу промислових підприємств міста, а також значне радіоактивне 

забруднення території. 
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1.5.1 Стан захворюваності  студентів Дніпродзержинського 

енергетичного технікуму 

 

У Дніпродзержинському енергетичному технікумі навчаються 

студенти з різних районів міста, області. Вік студентів на І курсі 14-16 років, 

на ІV курсі 18-20 років. Середній вік студентства 17років.  

Захворюваність студентів ДЕТ фіксуються медсестрою технікуму. В 

таблиці наведена загальна захворюваність студентів ДЕТ за останні 5 років з 

2010р. по 2015р. 

Таблиця 7 - Захворюваність студентів ДЕТ за 5 років  2011 – 2015 роки 

Перечислення хвороб 

2
0
1
1
р

 

2
0
1
2
р
. 

2
0
1
3
р
. 

2
0
1
4
р
. 

2
0
1
5
р
. 

В
сь
о
г
о

 

%
 

Кількість студентів 629 633 631 615 598 3106 100 

Вся «Диспансеризаційна» група 238 246 255 286 265 1290 41,53 

Ендокринна система 72 53 59 34 18 236 7,59 

Захворювання серця 71 81 91 112 118 483 15,55 

Захворювання дихання 16 17 15 13 11 72 2,31 

Захворювання органів шлунку 48 60 64 92 87 351 11,30 

Захворювання кісток 4 5 6 7 13 35 1,12 

Захворювання сечостатевої системи 14 17 17 14 12 74 6,38 

Вроджені аномалії 1 2 2 1 1 7 0,22 

Анемія  13 2 6 4 6 31 0,99 

Інваліди  9 5 4 4 5 27 0,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 –загальний стан здоровя  студентів ДЕТ 
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Рисунок 17- Захворювання студентів ДЕТ 

 

 
Рисунок 18, 19 – Ендокринна система, захворювання серця 
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Рисунок 20 – Захворювання органів шлунку 

 

 

 
Рисунок 22 – Захворювання кісток 

 

 
Рисунок 23 – Захворювання сечостатевої системи 
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Рисунок 24 – Вроджені аномалії 

 

 
Рисунок 25 – Анемія 

 

 
Рисунок 26 – Інваліди 

 

Зробивши обробку даних, які були отримані від медичної служби 

технікуму, зробимо висновки, що більше 50% студентів ДЕТ можна вважати 

здоровими. Найчастіше серед студентів ДЕТ зустрічаються хвороби серцево-
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судинної системи та органів шлунково-кишкового тракту, менше хворіють 

студенти захворюваннями ендокринної та сечостатевої системи.  

За розглянутий період з 2011р по 2015р. серед студентів ДЕТ 

спостерігається спад захворювань ендокринної, сечостатевої систем, дихання 

вроджених аномалій, але водночас помітне збільшення захворювань серцевої 

системи, кишково-шлункового тракту, кісток, анемії та інвалідності. 

 

 

 
  

Робота над проектом 

 

1.6 Складання план - схеми  території Дніпродзержинського 

енергетичного технікуму 

 

Метою наших досліджень було складання план-схеми (М 1: 200) 

території Дніпродзержинського енергетичного технікуму, а саме: нанесення 

будівель і споруд, газонів і клумб, чагарників і дерев, порахувати кількість 

дерев і чагарників, нанести їх на план-схему,  фотографування різновидів 

зелених насаджень,  визначення  висоти кожного дерева за допомогою 

гірничого компасу, його діаметру, відбір проб грунтів для визначення  їх 
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хімічної складової і визначення лужного середовища грунтів за допомогою 

рН- метру. 

Основна частина 

 Iнженерно-геологiчна зйомка представляє собою комплексне вивчення 

територiї запроектованого будiвництва. В процесi ведуться геологiчнi, 

гiдрогеологiчнi, геоморфологiчнi спостереження.  

Всi роботи по проведенню iнженерно-геологiчної зйомки дiляться на 

три перiоди: пiдготовчий, польовий,  камеральний . 

  В пiдготовчий перiод займалися  пiдбором геологiчних матерiалiв 

району спостережень,  пiдбирали  знаряддя, прилади i матерiали, необхiдні 

для проведення польових робiт. В нашому випадку: рН – метр, планшет, 

гірничий компас, геодезична рулетка, перочинний ніж, лінійка, етикетки,  

книжка для зразкiв, олiвцi кольоровi, простi, ластик, лінійки, фотоапарат, 

ручний бур. 

   В польовий перiод  пiд керiвництвом викладача  склали план-схему 

території Дніпродзержинського енергетичного технікуму, а саме: нанесли на 

планшет масштабу 1:200 метрів будівлі і споруди на території технікуму, 

газони і клумби, чагарники і дерева,  порахували кількість насаджень, склали 

схему розташування дерев на прилеглій території, сфотографували і  

позначили кожне дерево на план-схемі, визначили висоту кожного дерева за  

допомогою гірничого компасу, його діаметр за формулою: 

        D = L/π       (  1 ) 

де : L – об′єм дерева 

В семи точках на території технікуму, ручним буром  (накінечник - 

шнек)  відібрано проби грунту з метою визначення їх хімічної складової  та  

за допомогою рН – метру визначили важливий показник забруднення 

навколишнього серидовища.  
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Учасники проекту 

 

Студенти третього курсу гідрогеологів і другого курсу екологів 

 

Камеральна обробка матеріалів 
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Польовий період:  складання план-схеми території 
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Польовий період:  складання план-схеми території 
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Вимірювання об’єму дерева   
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Вимірювання  рН грунту 

 

Прив`язка точок відбору проб грунту 
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Відбір проб грунту 
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Рисунок 27 - План-схема території  Дніпродзержинського 

енергетичного технікуму М 1 : 200 

 

Таблиця  3 -  Перелік дерев на прилеглій території Дніпродзержинського 

енергетичного технікуму 

№ 

з/п 
Назва дерева 

В
и
со
та
 д
ер
ев
а,

 м
 

 

Д
іа
м
ет
р
 с
то
в
б
у
р
у
,м

 

 

Зелені 

насадження 

примітка 

 

З
ад
о
в
іл
ь
н
и
й
  

д
о
б
р
и
й

 

в
ід
м
ін
н
и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ялинка карпатська(Picea) 6,6 0,3   +  

2 Ялинка карпатська(Picea) 7,3 0,3   +  

3 Катальпа (Catalpa) 9,4  0,2   +  

4 Горіх (Juglans regia L) 12 0,3   +  

5 Горіх  (Juglans regia L) 10,7  0,2   +  

6 Горіх (Juglans regia L) 12,7 0,3  +   

7 Каштан(Castanea Tourn) 12,6  0,5   +  

8 Каштан(Castanea Tourn) 12,0 0,4   +  

9 Каштан(Castanea Tourn) 10,7 0,3   +  

10 Каштан (Castanea Tourn) 9,4 0,4   +  

11 Каштан (Castanea Tourn) 8,5 0,4   +  

12 Каштан (Castanea Tourn) 8,6    0,4   +  

13 Каштан (Castanea Tourn) 9,6    0,4   +  
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14 Каштан (Castanea Tourn) 10,6    0,4   +  

15 Каштан (Castanea Tourn) 9,6  0,3   +  

16 Каштан (Castanea Tourn) 8,1  0,5   +  

17 Каштан (Castanea Tourn) 11,3 0,4   +  

18 Каштан (Castanea Tourn) 11,3 0,4   +  

19 Каштан (Castanea Tourn) 15,8  0,4   +  

20 Каштан (Castanea Tourn) 13,7  0,4   +  

21 Каштан (Castanea Tourn) 14,7  0,4   +  

22 Каштан (Castanea Tourn) 15,7 0,4   +  

23 Каштан (Castanea Tourn) 16.,6 0,3   +  

24 Каштан (Castanea Tourn) 12,3 0,3   +  

25 Каштан (Castanea Tourn) 12,3  0,3   +  

26 Каштан (Castanea Tourn) 13  0,3   +  

27 Каштан (Castanea Tourn) 13,7 0,4   +  

28 Ялинка карпатська (Picea) 14,0 0,2   +  

29 Ялинка карпатська (Picea) 13,6  0,1   +  

30 Ялинка карпатська (Picea) 13,9 0,5   +  

31 Ялинка карпатська (Picea) 12,4 0,3   +  

32 Ялинка карпатська (Picea) 13,5 0,4   +  

33 Ялинка карпатська (Picea) 8,2 0,1   +  

34 Калина (Adoxaceae) 2,2 0,06 +   напівсуха 

35 Горіх (Juglans regia L) 2,7 0,06   +  

36 Бузок (Syringavulgaris L) 4,7 0,2   +  

37 Бузок (Syringavulgaris L) 6,0 0,1   +  

38 Бузок (Syringavulgaris L) 6,3 0,03   +  

39 Каштан(Castanea Tourn) 2,6 0,03   +  

40 Верба (Salix alba l) 9,2 0,4   +  

41 Ялинка карпатська(Picea) 6,9 0,2   +  

42 Береза (Bétula) 4,1 0,06   +  

43 Береза (Bétula) 2,7 0,06   +  

44 Береза (Bétula) 5,2 0,04   +  

45 Береза (Bétula) 9,4  0,06   +  

46 Ялинка карпатська(Picea) 8,8 0,1   +  

47 Ялинка карпатська(Picea) 13 0,3   +  

48 Липа (Tiliacordata) 11,3 0,5   +  

49 Ялинка карпатська(Picea) 14 0,5   +  

50 Ялинка карпатська(Picea) 9,5 0,1   +  

51 Катальпа (Catalpa) 17,3 0,5   +  

52 Ялинка карпатська(Picea) 16,6 0,3   +  

53 Каштан(Castanea Tourn)  16,2 0,1   +  

54 Клен (Acerplatanoides) 17,1 0,3   +  

55 Береза (Bétula) 18,4 0,2   +  

56 Туя (Thúja) 16,5 0,2   +  

57 Клен (Acerplatanoides) 9,74 0,5   +  

58 Каштан(Castanea Tourn) 8,3 0,4   +  

59 Каштан(Castanea Tourn) 6,9 0,3   +  

62 Каштан(Castanea Tourn) 8,8 0,4   +  

61 Каштан(Castanea Tourn) 9,4 0,2   +  

62 Акація (Fabaceae) 10,9 0,7   +  

63 Акація (Fabaceae) 10,9 0,7   +  

64 Акація (Fabaceae) 12,1 0,5   +  
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65 Акація (Fabaceae) 12,0  0,7   +  

66 Клен (Acerplatanoides) 12,6 0,3   +  

67 Береза (Bétula) 2,8 0,1   +  

68 Береза (Bétula) 7,8 0,2   +  

69 Береза (Bétula) 7,8 0,2   +  

70 Акація (Fabaceae) 6,17 0,3   +  

71 Береза (Bétula) 8,66 0,2   +  

72 Береза (Bétula) 4,52 0,2   +  

73 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 12,0 0,7   +  

74 Акація (Fabaceae) 11,6 0,4   +  

75 Каштан(Castanea Tourn) 12,1 0,5   +  

76 Акація (Fabaceae) 9,7 0,6   +  

77 Каштан(Castanea Tourn) 11,7 0,4   +  

78 Акація (Fabaceae) 8,8 0,4   +  

79 Каштан(Castanea Tourn) 9,7 0,5   +  

80 Акація (Fabaceae) 11,1 0,5   +  

81 Акація (Fabaceae) 13,8 0,7   +  

82 Акація (Fabaceae) 16,3 0,6   +  

83 Акація (Fabaceae) 14,9 0,2  +   

84 Акація (Fabaceae) 17,7 0,5   +  

85 Акація (Fabaceae) 21,4 0,3   +  

86 Акація (Fabaceae) 22,8 0,4   +  

87 Акація (Fabaceae) 26,1 0,7   +  

88 Акація (Fabaceae) 23,7 0,5   +  

89 Акація (Fabaceae) 27,4 0,5   +  

90 Акація (Fabaceae) 17,2 0,6   +  

91 Акація (Fabaceae) 16,8 0,8   +  

92 Акація (Fabaceae) 15,9 0,2   +  

93 Акація (Fabaceae) 18,1 0,7   +  

94 Акація (Fabaceae) 11,7 0,5   +  

95 Акація (Fabaceae) 12,0 0,7   +  

96 Акація (Fabaceae) 13,0 0,09  +   

97 Акація (Fabaceae) 15,0 0,09   +  

98 Акація (Fabaceae) 16,5 0,7   +  

99 Акація (Fabaceae) 18,4 0,6   +  

100 Акація (Fabaceae) 10,9 0,3   +  

101 Акація (Fabaceae) 6,2 0,5   +  

102 Акація (Fabaceae) 16,5 0,7   +  

103 Акація (Fabaceae) 17,2 0,5   +  

104 Акація (Fabaceae) 18,1 0,6   +  

105 Акація (Fabaceae) 13,1 0,5   +  

106 Акація (Fabaceae) 15,2 0,3   +  

107 Акація (Fabaceae) 19,7 0,6   +  

108 Акація (Fabaceae) 18,0 0,3   +  

109 Акація (Fabaceae) 16,9 0,7   +  

110 Акація (Fabaceae) 18,0 0,3   +  

111 Акація (Fabaceae) 12,1 0,8   +  

112 Акація (Fabaceae) 16,0 0,8   +  

113 Акація (Fabaceae) 21,1 0,6   +  

114 Акація (Fabaceae) 24,4 0,6   +  

115 Акація (Fabaceae) 23,5 0,6   +  
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116 Акація (Fabaceae) 21,7 0,6   +  

117 Акація (Fabaceae) 20,9 0,5   +  

118 Акація (Fabaceae) 19,1 0,6   +  

119   Клен (mandshuricum) 14,0 0,7   +  

120 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,7 0,5   +  

121 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,7 0,5   +  

122 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,1 0,7   +  

123 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 21,1 0,5   +  

124 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach )  20,2 0,5   +  

125 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,7 0,5   +  

126 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 15,9 0,4   +  

127 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 15,9 0,4   +  

128 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,7 0,3   +  

129 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 20,6 0,5  +   

130 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 19.7 0,3   +  

131 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,7 0,3   +  

132 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 13,3 0,3   +  

133 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 15,4 0,5   +  

134 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 20,2 0,5   +  

135 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 15,3 0,5   +  

136 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 12,8 0,5   +  

137 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach )  12,3 0,4   +  

138 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 14,7 0,4   +  

139 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 20,0 0,5   +  

140 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 22,5 0,6   +  

141 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 23,8 0,3   +  

142 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 22,5 0,4   +  

143 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 16,0 0,5   +  

144 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach )  21,7 0,3   +  

145 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,9 0,7   +  

146 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 17,2 0,6   +  

147 Вя'з (Ulmus) 18,4 0,5   +  

148 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,4 0,6   +  

149 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 19,3 0,3   +  

150 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 16,3 0,3   +  

151 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,9 0,3   +  

152 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 16,3 0,5   +  

153 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,6 0,5   +  

154 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,7 0,4   +  

155 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 17,4 0,5   +  

156 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,7 0,3   +  

157 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 16,7 0,3   +  

158 Шовковиця (Morus) 18,7 0,3   +  

159 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 16,7 0,4   +  

160 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 15,9 0,3   +  

161 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 20,5 0,3   +  

162 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,8 0,2   +  

163 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 17,8 0,6   +  

164 Клен (Acerplatanoides)   16,8 0,6   +  

165 Клен (Acerplatanoides) 16,7 0,5   +  

166 Клен (mandshuricum) 18,7 0,5   +  
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167 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,8 0,3   +  

168 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,2 0,4   +  

169 Вя'з (Ulmus) 17,8 0,5   +  

170 Вя'з (Ulmus) 18,2 0,5   +  

171 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 17,4 0,6   +  

172 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,4 0,5   +  

173 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 17,7 0,7   +  

174 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,5 0,6   +  

175 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 17,5 0,5   +  

176 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,3 0,3   +  

177 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 19,6 0,8   +  

178 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 19,25  0,8   +  

179 Вя'з (Ulmus) 14,5 0,3  +   

180 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 14,7 0,3   +  

181 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,7 0,5   +  

182 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,2 0,5   +  

183 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 18,2 0,5     

184 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 17,9 0,3   +  

184 Вишнева алея  

 (Prúnus subg. Cerásus) (33 дерева) 

185-217 

від 

1,0 

до 

4,5м, 

 від 

0,09 

до 

0,2м 

  +  
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1.7 Класифікація зелених насаджень на території технікуму 

 

Для створення екологічного паспорту, нашим завданням було описати 

та визначити за класифікатором кожний вид зелених насаджень, який росте 

на території енергетичного технікуму. Провівши підрахунок виявили, що на 

території технікуму росте 17 видів зелених насаджень,  а саме: Верба біла або 

плакуча (лат. Salix alba l); Береза(лат. Bétula); Яли на карпатська (лат. Picea); 

Акація біла (лат. Fabaceae); Тополя пірамідальна 

(P. nigravar.PyramidalisSpach); Каштан (Castanea Tourn); Туя (лат. Thúja); 

Катальпа (лат. Catalpa); Клен звича йнийабо гостроли стий 

(лат. Acerplatanoides); Клен маньчжурський (лат. A. mandshuricum); 

Горіх грецький, або волоський (лат.Juglans regia L.); Липа серце 

листа (лат. Tiliacordata); Вишня (лат. Prúnus subg. Cerásus); Калина звичайна 

(лат. Adoxaceae); Бузок звичайний (лат. SyringavulgarisL); Шовковиця 

(лат. Morus); В'яз (лат. Ulmus).  

Всі види дерев порівнювалися з довідником зелених насаджень. Для 

більш детальної класифікації було визначено вид та рід дерев,  подана повна 

назва латинською мовою  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Верба біла або плакуча 

(лат. Salix alba l) 

 

Верба біла, або плакуча - листяне дерево, з прозорою, просвітчастою 

кроною заввишки до 25 м. Належить до родини вербових. Стовбур дерева 

покритий сірою корою, порізаною глибокими тріщинами. Молоді гілки 

опущені, гнучкі, а старі  - прямі, голі. Листя дерева верби білої з дрібними 

зубчиками по краях. Цвіте в квітні – травні до появи листя на дереві. 
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(лат.  Bétula) 

  

  Рід листопадних дерев та кущів родини Березових (Betulaceae) з 

гладенькою білою корою, при основі стовбура кора чорно-сіра, глибоко 

тріщинувата. Квітки одностатеві, рослина однодомна. Загальна кількість 

видів — близько 60. 
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 л  на карпатс ка 

(лат. Picea)  

Ялина (Picea) — рід хвойних дерев родини соснових. Це 

вічнозелене дерево 20 — 60 м заввишки; крони широко конічні; 

стовбур прямий. Кора від сірого до червонувато-коричневого кольору, 

тонка і луската. Бруньки яйцеподібні, на вершині округлюється до 

гострого, іноді смолисті. Листя окреме, залишається на дереві до 10 

років, вершина зазвичай гостра. Шишки ростуть на однорічних гілках. 
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Акація біла 

(лат. Fabaceae)  

Акація біла – багаторічна рослина родини бобових, велике 

листопадне дерево з розлогою, негустою кроною, у висоту може сягати 20-

35 м. Кора сіра, темно-сіра або ж коричнювата, вздовж стовбурів і 

старих гілок потріскана; молоді гілки зеленуваті або червонуваті. Листки 18-

20 см завдовжки. Також відома під назвами робінія, псевдоака ція та колю ча 

ака ція. Цінна і дуже поширена медоносна, лікарська, ефіроолійна, 

деревинна, декоративна й фітомеліоративна культура. 
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Тополя пірамідал на 

(P. nigravar. Pyramidalis Spach)  

Тополя пірамідальна (Populuspyramidalis Roz.) високе дерево (15-

30 м)   з вузькопірамідальною компактною кроною. Листки 

дрібніші, ніж в осокора, широкотрикутні, загострені, сидять на 

червонуватих черешках, здебільшого поширені чоловічі екземпляри, а з 

маточковими квітками трапляються дуже рідко.    Культивують по всій 

Україні. 
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Каштан 

(Castanea Tourn) 
Каштан - належить до  родини букових. Це дерева заввишки до 35 м 

або чагарники, інколи карликові (до 35 см) використовується в одиночних та 

групових насадженнях, в скверах, парках та садах. Добре переносять міське 

середовище, але в умовах надмірної загазованості можуть пошкоджуватись. 

Перші 10 років ростуть повільно, а у віці 10-25 років спостерігається 

інтенсивний ріст рослини. Вид поширений у країнах Середземномор'я, 

Гімалаях, у Північній Америці, на Кавказі, активно культивується вУкраїні. 
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Туя 

(лат. Thúja) 

 

  Туя колумна (Columna) - рід голонасінних хвойних рослин сімейства  

кипарисових (Cupressaceae). Колоновидна форма туї є найбільш стійким 

видом до сонячних опіків та низьких температур. Висота дорослої рослини 

до 8 м, при діаметрі крони в 1,5 м. Щорічний приріст – 10-15 см. Хвоя 

мерехтлива, темно-зеленого кольору, тіньолюбива. Переносить, як сухість 

грунтів, так і перезволоженість грунту. Може бути використана в живих 

парканах, алеях,одиночних і групових насадженнях. 
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Катал па 

(лат. Catalpa) 

 

Ката льпа  — рід рослин сімейства бігонієвих, красиве дерево 

висотою до 30 м, з густою широкопірамідальною кроною і струнким 

стовбуром, покритих сіркою, товстою, пластинчастою корою. Має дуже 

великі листки (30 х 15 см) на довгих черешках, які розгортаються раніше, ніж 

листя інших видів катальп. Красиві, великі, до 7 см, запашні квіти кремово-

білого забарвлення, з хвилястим краєм, всередині з двома жовтими смужками 

і численними пурпурово-коричневими точками. Тривалість цвітіння 20-25 

днів.  
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Клен ман чжурс к й 

(лат. A. mandshuricum) 
Клен маньчжурський  - роду (Acer) сімейства Сапіндові (Sapindaceae)  

- струнке дерево до 20 м висотою, стовбур до 60см в діаметрі, кора сірого або 

бурувато-сірого кольору. 

Листя трійчасто-зібрані з довгими червонястими стеблами, 

продовгуваті, еліпсоподібні до 8 см довжиною та 2,5 см шириною. Квіти 

зібрані по 3-5 в суцвіття, жовто-зеленого кольору. 

Плоди  - голі крилатки 3 - 3,5 см довжиною. Квітне в травні, плоди 

дозрівають у вересні. 
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Горіх грец к й або волос к й 

(лат.Juglans regia L.) 
Горіх грецький — високе могутнє дерево родини горіхових 

(Juglandaceae) (до 30-35 м заввишки) з шароподібною, розлогою кроною. 

Товстий гіллястий стовбур вкритий ясно-сірою тріщинуватою корою. Молоді 

пагони блискучі оливково-сірі з круглими, опушеними бруньками. Листки 

великі чергові (20-40 см завдовжки), непарно-перисті з 7-11 листочками, з 

яких верхній найбільший. Листочки цілокраї, яйцеподібні, при розпусканні 

рожеві, влітку темно-зелені, блискучі, зі споду матові, при розтиранні з 

приємним характерним запахом. 
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Л па серцел ста 

(лат. Tiliacordata) 

 

Ли па – багаторічна рослина родини мальвових. Медоносна, деревинна, 

харчова, лікарська, ефіроолійна, волокниста, кормова, декоративна і 

фітомеліоративна рослина. 

Дерево до 25 м заввишки з густою, розлогою 

кроною. Стовбур могутній з темною поздовжньо-борозенчастою корою. 

Молоді гілки жовтувато-коричневі, зазвичай голі. Листки (5-10 см 

завдовжки) чергові. Квітки правильні, розміщені в пазушних 3-11 - квіткових 

щиткоподібних напівзонтиках.  

Липа серцелиста росте у другому ярусі листяних, рідше мішаних лісів. 

Тіньовитривала, морозостійка рослина. Цвіте у червні-липні. 
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В шня 

(лат. Prúnus subg. Cerásus) 
 

Вишня - підрід рослин роду слива (Prunus) сімейства розові (Rosaceae). 

Це дерево досягає до 10 м в висоту. Листочки черинкові, широкоеліптичні, 

загострені, темно-зелені зверху, знизу світліші, досягають в довжину 8 см. 

Квіти білого кольору, зібрані в зонтики по 2 – 3 квітки. 

Плоди – кисло-солодка, кулькоподібна ягода, до 1 см в діаметрі. Росте 

тільки окультуреною, в дикій природі не зустрічається. 
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Кал на зв чайна 

(лат. Adoxaceae)  
 

Калина - високий гіллястий кущ заввишки 2-4 м з сірою корою, 

з роду калина (Viburnum), родини Адоксових (Adoxacea). Пагони зеленувато-

сірі з супротивними, великими (до 57 мм) бруньками. Листки до 10 см 

завдовжки, супротивні, майже голі. Пластинка їх 3-5-лопатева з 

серцеподібною основою, зелена, з двома ниткоподібними 

прилистками, черешки довгі. 

Гарний плодовий і декоративний чагарник. Росте на всій території Україні, 

особливо в поліській та лісостеповій зонах 
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Бузок зв чайн й 

(лат. Syrin gavulgaris L) 

Бузок -  розкішний чагарник з блакитно-ліловими або білими квітками, 

зібрані в волотисте суцвіття. Це надзвичайно витривалий чагарник з 

широкою кроною, висотою від 3 до 6 метрів, відмінно росте на відкритій 

місцевості як на півдні, так само на півночі Європи. 

Відрізняється середніми розмірами кущів, рясним, пізнім цвітінням і 

щільними великими суцвіттями з темно-пурпурових, що не махрових, 

ароматних квіток.Зимостійкість висока. Світлолюбива, виносить півтінь. 

Найкращого розвитку і рясного цвітіння досягає на помірно вологому, 

родючому глибокому суглинному грунті. Вимагає слабокислий або 

нейтральний грунт (рН 6-7).  
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Шовков ця 

(лат. Morus) 
   

Шовковиця - це однодомне дерево, вважається лікарським. 

Зараховується до родини тутові. У народі так само тутовнік або тута. Досягає 

висоти до 15 метрів, а найменше близько 3м. Широке, велике листя, з 

шорсткою поверхнею. Невеликі, трохи помітні квіточки, сформовані 

сидячими, мають колосся у вигляді пазух. Чимось схожі з плодами ожини, 

мають чорне і фіолетове забарвлення. Зазвичай цвітіння відбувається на 

початку літа( травень – червень) . 
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В'яз 

(лат. Ulmus) 
 Також  в народі  його  називають берест  — рід дерев родини в'язових 

(ільмових) (Ulmaceae).  

Росте дерево(15—30 м заввишки) з товстим стовбуром, вкритим буро-

коричневою корою. Молоді пагони червонувато-бурі, опушені, гілки тонкі, 

гладенькі, блискучі, бруньки гострі, конічні. 

Листки чергові, яйцеподібні або овальні (6—12 см завдовжки, 3,5 см 

завширшки), з нерівнобоко-серцеподібою основою, пилчасті, зверху голі, 

темно-зелені, зісподу світліші, опущені, бічні жилки не дають вилчастого 

розгалуження і закінчуються в зубцях. 
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Таблиця 4 - Зведена характеристика  зелених насаджень на території 

енергетичного технікуму 

№ 

з/п 
Назва дерева 

К
іл
ь
к
іс
ть
 д
ер
ев
, 

ш
т 

В
и
со
та
 д
ер
ев
а,
 м

 

Д
іа
м
ет
р
 

ст
о
в
б
у
р
у
,м

 

П
р
и
м
іт
к
а 

1 2 3 4 5 6 

1 Ялина карпатська  (Picea) 12 6,6 – 14,0 0,1-0,5  

2 Катальпа  (Catalpa) 2 9,4 -17,3 0,2-0,5  

3 Горіх  (Juglans regia L) 4 12,0 –12,7 0,3 - 0,5  

4 Каштан (Castanea Tourn) 29 2,6-16,6 0,03-0,5  

5 Калина  (Adoxaceae)(напівсуха) 1 3,2 0,6  

6 Бузок  (Syringavulgaris L) 3 4,7 – 6,3 0,2 –0,03  

7 Верба  (Salix alba l) 1 7,3 0,3  

8 Береза  (Bétula) 10 2,8 - 8,6 0,1 – 0,3  

9 Липа  (Tiliacordata) 1 11,3 0,5  

10 Клен звичайний або гостролистий  (Acerplatanoides) 3 16,8 –18,7 0,3 - 0,5  

11 Клен маньчжурський (mandshuricum) 1 18,3 0,5  

12 Туя  (Thúja) 1 14,7 –16,5 0,2 -0,3  

13 Акація (Fabaceae) 48 10,9 –24,4 0,09 -0,6  

14 Вя'з  (Ulmus)  4 14,5-18,4 0,3-0,5  

15 Тополя пірамідальна (Pyramidalis Spach ) 59 12,8 –20,5 0,3-0,8  

16 Шовковиця (Morus) 1 18,7 0,5  

17 Вишнева алея (Prúnus subg. Cerásus)  33 1,0 - 4,5 0,09- 0,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 – Види зелених насаджень 

 

 



 61 

1.8 Створення плану місцевості за допомогою програми «Компас» 

 

«КОМПАС» (Комплекс Автоматизованих Систем конструкторсько-

технологічного проектування) — система автоматизованого проектування та 

підготовки до виробництва російської фірми «Аскон». 

Система КОМПАС-3D — інтерактивний графічний редактор з сучасним 

інтерфейсом, оснащений інструментальними засобами, які дозволяють 

створювати твердотілі об'єкти з використанням набору елементарних 

параметричних тіл (паралелепіпед, циліндр та ін.). 

При створенні плану місцевості Дніпрдзержинського енергетичного 

технікуму було використано панель інструментів програми «Компас» до 

складу якої входить: 

- «Вид»; 

-  «Привязка» - ближайшая точка, середняя, выранивание, точка на 

кривой; 

- «Инструменты» - геометрия, размеры, редактирование, выделения, 

слои; 

- «Воспомогательная геометрия»; 

- «Заливка», 

- «Штриховка». 

За допомогою даних інструментів було внесено заміри ліній від точки 

прив'язки. Розміщено об'єкти на карті та зелені насадження. Виконано 

«штриховку», внесено атрибутивні дані та «заливку». Створено умовні 

позначення до карти.  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%80
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Рисунок 29 – електронна карта території технікуму 

 

Умовні позначення 
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1.9 Визначення хімічного аналізу проб ґрунту 

 

Ґрунти складаються з гетерогенних матеріалів, які утворюють пористу 

матрицю. В ґрунтах розрізняють тверду, рідинну та газову фази. Між 

твердою, рідинною та газовою фазами в ґрунтах проходять різноманітні 

хімічні та біологічні процеси. Це обумовлює змінність властивостей ґрунтів. 

Тверда фаза проб ґрунтів складається з глинистих (неорганічних) 

матеріалів та органічних речовин. Неорганічні компоненти ґрунтів мають 

найменші розміри часточок до 2 мм. Багато глинистих матеріалів утворюють 

слоїсті структури, в яких атоми кожного шару міцно пов’язані з сусіднім 

шаром і слабко з наступними шарами. 

 В цих шарах містяться тетраедричний іон SiO
4

4- 

та октаедричний 

комплекс МХ
6

(m-6n)

, де M
m+ 

- метал та X
n- 

- аніон.  

В результаті полімеризації цих двох структурних одиниць утворюється 

типова структура глинистих мінералів.  

В додаток до силікатних шарів глиниста фракція ґрунтів містить 

різноманітні мінерали такі як оксиди, карбонати металів, сульфат кальцію. 

Оксиди металів (в основному оксиди заліза та алюмінію) зустрічаються в 

досліджуваних пробах ґрунту. Вони утворюють кристали різної форми, 

розміру та поверхні. Наприклад, поверхня оксидів заліза, таких як гематит - 

α-Fe
2
O

3
, магнетит - β-Fe

2
O

3
, часто в ґрунті гідроксильована, тобто має 

гідроксо-групи – ОН. Алюміній може бути у вигляді Al(OH)
3 
та β-форми 

AlOOH. Поверхня гідроксидів алюмінію теж містить гідроксо-групи. Оксиди 

інших металів існують у більшому безпорядку, ніж оксиди алюмінію та 

заліза і мають менші розміри (біля 10 мм).  

Оксиди металів, які знаходяться в пробах ґрунту, відіграють велику 

роль в окисно-відновних процесах, які відбуваються на поверхні ґрунтів. 

Багато ґрунтів містять велику кількість розчинного карбонату кальцію та 

сульфату кальцію. 
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 В атмосфері ґрунту присутні основні атмосферні гази СО
2
, N

2
, O

2
. 

Кількість вуглекислого газу в ґрунтовому повітрі приблизно в 8 разів вища, 

ніж в повітрі над ґрунтом. Оксиди азоту також можуть бути в складі газової 

фази. Однак, внаслідок високої реакційної здатності оксидів азоту з 

хімічними та біологічними речовинами, вони довго в ґрунті не затримуються. 

Як правило, вміст кисню в аеробних ґрунтах – біля 20% газової фази, а СО
2 
– 

між 1 та 2%. З другого боку, вміст СО
2 
може досягати 10% для ґрунтів з 

високим вмістом вологи. Склад атмосфери ґрунтів залежить від культивації 

ґрунту і від розчинення летких сполук в ґрунтовій воді.  

Мінеральну частину ґрунтів становлять силікати та алюмосилікати, 

домінуючими компонентами яких є сполуки силіцію, алюмінію, заліза та 

кальцію. Сумарний вміст цих сполук становить понад 80-85%. Також до 

складу ґрунтів у значних кількостях входять сполуки магнію, кальцію, 

натрію, титану, мангану, фосфору (фосфати), сірки (сульфати) та 

неорганічного та органічного вуглецю. 

  Крім речовин природного походження, до складу ґрунтів входять 

також численні неорганічні та органічні сполуки, які є продуктами 

промислової та сільськогосподарської діяльності людини. Так, з 

атмосферними опадами у вигляді рідких та твердих аерозолей до грунтів 

потрапляють сірчана кислота (“кислотні дощі”), сульфати, хлориди, оксиди 

металів, органічні сполуки тощо. 

 

Таблиця 5 - Середні кількості мікроелементів в пробах грунту: 

Елемент або сполука Концентрація, мг/кг 

Манган 20 – 5000 

Мідь 1 – 150 

Цинк 5 – 100 

Кобальт 0,5 – 20 

Молібден 0,2 – 10 

NH
4

+

, NO
3

-

, NO
2

-

 
3 – 15 мг N/100г 

РО
4

3-

 
1 –50 мг Р

2
О

5
/100г 

К
+

 
5 – 50 мг К

2
О/100г 
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Таблиця 6 – Характеристика кислотності за величиною рН 

Інтервал рН Характеристика 

середовища 
Н

+

 , моль/дм
3

 

0 - 3 Сильнокисле 
10

- 1

 – 10
- 3

 

4 - 6 Слабкокисле 
10

- 4

– 10
- 6

 

7 Нейтральне 
10

-7

 

8 - 10 Слабколужне 
10

- 8

 – 10
- 10

 

11- 14 Сильнолужне 
10

-11

 – 10
-14

 

 

 

 
 

Рисунок 30– Графік зміни показника рН від кількості відібраних проб 

 
 

 
Рисунок 31 – Графік залежності маси  від кількості відібраних проб 
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1.10 Аналіз ймовірного ступеню впливу джерел забруднення 

 навколо ДЕТ 

 

Методика проведення дослідження 

Аналіз природно-кліматичних факторів проводиться з метою 

визначення можливості підвищення концентрації шкідливих речовин на  

території  ДЕТ. Розміри площі забруднення території (зони впливу) залежать 

від характеру аналізованих джерел  викидів, стоків і відходів.  

Роботу можливо розділити на наступні етапи. 

І етап – збір інформації. Вивчення методик та  проведення 

спостережень за довкіллям. Використовувалися бази даних багаторічних 

кліматичних спостережень і характеристик досліджуваної території. 

Встановлені джерела ймовірного забруднення навколо ДЕТ. 

Взято карту «Google» та визначено місцевість досліджуваної 

території. За допомогою геоінформаційної системи, такої як «wikimapia»  

було визначено відстань від об’єктів можливих впливів  до  ДЕТ.  

ІІ етап - обробка і оформлення отриманих результатів. Створено 

таблицю відстані від джерел забруднення до ДЕТ. Складено декілька 

графіків розташування джерел впливу на ДЕТ. Їх умовно поділили на 

«Найбільші джерела забруднення», «Джерела забруднення з помірним 

впливом», «Джерела забруднення з найменшим впливом», кожен з яких 

позначений відповідним кольором. Також створений спільний графік за 

віддаленістю підприємств. За допомогою пелюсткової діаграми побудовано 

розу вітрів за річною повторюваністю напрямків вітру. Нанесені на карту 

об’єкти, які знаходяться в оточені ДЕТ. Накладено розу вітрів на місцевість. 

ІІІ етап – складання висновків, аналіз отриманих результатів 

Результати проведеної роботи 

Дніпродзержинський енергетичний технікум знаходиться за адресою 

вул.Енергетиків 36, Дніпровського району м.Дніпродзержинськ. Серед 

мешканців місце розташування навчального закладу називають «Дніпробуд». 
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Саме м. Дніпродзержинськ належить до міст України з вкрай 

небезпечною екологічною ситуацією, що сформувалася в результаті 

тривалого та інтенсивного розвитку металургійної, хімічної, уранопереробної 

та машинобудівної галузей промисловості без урахування екологічних 

наслідків та шкоди для довкілля і здоров’я населення. 

Враховуючи інженерно-архітектурне планування, кліматичні 

характеристики, рельєф, розу вітрів місцевості  -  Дніпровський р-н міста 

найменш забруднений.   

На території розташування ДЕТ присутні: багато- і одноповерхові 

житлові забудови, навчальні та дошкільні заклади (ДДТУ, ЗОШ №26, 

Дитячий екологічний центр, два дошкільних заклади),  міська лікарня №5, 

зона рекреації (невеликі парки, міський пляж, набережна),  магазини, кафе. 

Всі ці об’єкти характерні для селітебної зони, але на території присутні 

складські приміщення, великий залізничий вузол (який веде до ПАО 

«ДМКД»), автодороги та наступні підприємства: Дніпродзержинський завод 

ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», Дніпродзержинський лакофарбовий 

завод «Спектр», Дніпродзержинська ГЕС, Дніпродзержинський завод ЗБВ, 

ВАТ «Енергогідромеханізація», АТЗТ Дніпродзержинський завод 

продтоварів «Продіс», пожежна частина, електропідстанція 150/6кВ 

«Цементна», ВАТ «Дніпродзержинський річковий порт», вагонне депо 

Дніпродзержинськ (ВЧД-16) Придніпровської залізниці, міська човнова 

станція, меблева компанія «ТімЛайн», санаторій-профілакторій 

«Дзержинка», профілакторій ВАТ «Дніпровагонмаш», меблева компанія 

«Технокредо»,  Дніпродзержинська ТЕЦ, дренажно-відкачувальна станція, 

ДП "Дніпродзержинський лісгосп", Дніпродзержинський завод металевих 

конструкцій (ДЗМК), ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат імені 

Ф.Е.Дзержинського», Дитячий екологічний центр - станції юних 

натуралістів. Все це зображено на рисунку 20. 

З усіх розглянутих підприємств найнебезпечнішими є 

Дніпродзержинський завод ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», 

Дніпродзержинський лакофарбовий завод «Спектр», ПАТ «Дніпровський 
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металургійний комбінат імені Ф.Е.Дзержинського». Також поблизу від ДЕТ 

ще знаходиться вагонне депо Дніпродзержинськ (ВЧД-16) Придніпровської 

залізниці, яке є джерелом електромагнітного опромінення та шуму. 

Незважаючи на те, що м.Дніпродзержинськ можна віднести до зони 

екологічної кризи, територія розташування ДЕТ знаходиться у зоні 

екологічного ризику. Пом’якшуючим  ефектом є наявність на територій 

достатньої кількості зелених рослин, рекреаційних об’єктів. Всі небезпечні 

джерела впливу на ДЕТ розташовані за  розою вітрів так, що їх вплив на 

територію мінімальний.  
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Рисунок 32 – Карта розташування джерел впливу на ДЕТ 
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Рисунок 33 – Роза  вітрів, рік (1965-2010) 

м.Дніпродзержинська 

 



 74 

 

Таблиця 6 – Умовні позначки до карти розташування джерел впливу на ДЕТ 

Умовні 

позначки 

 

 Назва об’єкту 

Відстань до 

ДЕТ, км 

 Дніпродзержинський енергетичний технікум  
1. 1  Санаторний дошкільний навчальний заклад  №41 «Сонечко» 0,70 
2.   Середня загальноосвітня школа №26 0,120 
3.   Дошкільний навчальний заклад №34 «Білочка» 0,139 
4.   Дніпродзержинський державний технічний університет 0,500 
5.   Санаторій-профілакторій «Дзержинка» 0,370 
6.   Профілакторій ВАТ «Дніпровагонмаш» 0,553 
7.   ВАТ «Енергогідромеханізація» 0,955 
8.   АТЗТ Дніпродзержинський завод продтоварів «Продіс» 1,050 

9.  
 

  
Вагонне депо Дніпродзержинськ (ВЧД-16) Придніпровської 

залізниці 
0,620 

10.   Міська човнова станція 1,161 
11.   Дніпродзержинська ГЕС 2,200 
12.   Дніпродзержинський завод ЗБВ 1,144 
13.   Меблева компанія «ТімЛайн» 1,675 
14.   Меблева компанія «Технокредо» 1,554 
15.   Пожежна частина 0,973 
16.   Електропідстанція 150 /6 кВ «Цементна» 1,677 
17.   ВАТ «Дніпродзержинський річковий порт» 2,327 
18.   Дніпродзержинська ТЕЦ 4,560 
19.   Дренажно-відкачувальна станція 2,283 

20.  
 Дніпродзержинський завод ПАТ «ХайдельбергЦемент 

Україна» 
1,650 

21.   Дніпродзержинський лакофарбовий завод «Спектр» 1,320 
22.   ДП "Дніпродзержинський лісгосп" 1,400 
23.   Дніпродзержинський завод металевих конструкцій (ДЗМК). 1,800 

24.  
 ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат імені 

Ф.Е.Дзержинського » 
5,7 

25.   Міський Екологічний Центр - станції юних натуралістів 0,410 
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1.11 Вимірювання  радону і га мма-випромі нювання у приміщенні 

 

Радон (англ. radon, radium emanation; нім. Radon n) — одноатомний газ 

без кольору і запаху. Радіоактивний. Токсичний. Хімічно малоактивний. 

Утворює сполуки включення з водою, фенолом, толуолом і т. д., хімічні 

сполуки — флуориди. Утворюється в радіоактивних рудах і мінералах при 

розпаді радію (звідси походить і назва елемента). Штучно одержують з солей 

радію. Відомо понад 25 ізотопів Rn. Найстійкішим є ізотоп 222Rn (період 

напіврозпаду — 3,824 доби). Густина 9,73 кг/м³; tпл = - 71 °С; tкип = - 61,9 

°С. 

 

 

Радон відносять до благородних інертних газів, начебто неону або 

аргону, які не поспішають вступати в реакцію з якими-небудь речовинами. 

Це важкий газ, у порівнянні його з повітрям - він у 7,5 разів важче. Тому 

радон під дією гравітаційних сил прагне опуститися нижче повітряної маси.  

 

Особливість небезпеки радону 

Альфа-частинки, що випускаються радоном, це невидимі, але 

підступні вороги. Вони несуть в собі величезну енергію. І хоча звичайний 

одяг цілком захищає людину від такого типу радіації, небезпека криється в 

потраплянні радону в дихальні шляхи, а також у шлунково-кишковий тракт. 
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Альфа-частинки – це важка крупнокаліберна артилерія, що завдає найбільшої 

шкоди організму.  

 

 

 

Рисунок 34 - Види опромінення 

 

Як підрахували фахівці наукового комітету при ООН з дії атомної 

радіації, внесок радіоактивного радону у річну дозу опромінення людини 

становить 75 відсотків від усіх природних радіоактивних процесів земного 

походження і половину дози від усіх можливих природних джерел радіації 

(включаючи земну і космічну). Крім того, дочірні продукти розпаду радону – 

свинець, полоній та вісмут – є дуже небезпечними для людського організму і 

можуть викликати рак. 

 

Методи аналізу та моніторингу 

Методів аналізу активності радону безліч, і кожен з них має свої 

переваги і недоліки. Практичне застосування знайшли ті з них, які 

відповідають наступним вимогам: простота методики, невеликий час процесу 

вимірювання при необхідній точності аналізу, мінімальна вартість 

обладнання та витратних матеріалів. На сьогоднішній день в практиці 

дозиметричного контролю радону і продуктів його розпаду 

використовуються наступні методи: 
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- Сорбція (поглинання) радону з навколишнього середовища 

активованим вугіллям. Буває пасивна (мимовільна) і активна, шляхом 

прокачування з певною швидкістю досліджуваного повітря через колонку з 

вугіллям. По закінченні процесу вимірювання початкові властивості 

активованого вугілля можуть бути відновлені шляхом прожарювання. 

- Замість колонки з активованим вугіллям можуть застосовуватися 

спеціальні одноразові фільтри, використовувані як витратний матеріал. 

Ізотопи радону і продуктів його розпаду осідають на фільтрах подібно до 

того, як побутовий пилосос затримує пил і дрібне сміття у фільтруючому 

повітря тканинному мішку. 

- Також існує метод електростатичного осадження дочірніх продуктів 

радону на детекторі, чутливому до альфа-випромінювання. В даному випадку 

використовується ефект електростатичної сили, яка притягує пил і 

мікрокраплі повітряної аерозолі, концентруючи їх на детекторі. 

Після збору зразків їх досліджують засобами дозиметричного 

контролю, використовуючи, наприклад, спектрометричний аналіз, 

пластиковий сцинтиляційний детектор, торцевий лічильник Гейгера тощо. У 

деяких приладах операція забору повітря з радоном і оцінка радіоактивного 

випромінювання відбувається одночасно. 

 

Засоби протидії та боротьби з радоном 

Знаючи джерела надходження радону в навколишнє середовище і в 

житло людини, можна виробити засоби протидії і боротьби з цим небажаним 

явищем. Вони полягають у дотриманні наступних правил: 

- Ретельно вибирати майданчик під будівництво житлового будинку, з 

мінімальною концентрацією радону в земному ґрунті. 

- У малоповерхових будинках бажано облаштовувати підвальні приміщення. 

- Житлові кімнати краще розташовувати у верхніх поверхах будівель. 

- Не використовувати для зведення будинку небезпечні будівельні матеріали 

(керамзит, пемза, граніт, фосфогіпс, глинозем, шлакобетон), перевагу слід 



 81 

віддавати дереву, а також матеріалам, які пройшли радоновий радіаційний 

контроль. 

- Приділити достатню увагу герметизації міжповерхових перекриттів, 

підлоги і підлогового покриття. 

- Для закладення щілин, пор і тріщин - стіни та стелю потрібно обробити 

мастиками, герметиками, потім фарбами на основі епоксидної смоли та 

іншим облицювальним матеріалом. 

- Не перебувати тривалий час у непровітрюваних приміщеннях будинку, в 

підвалі. 

- Організувати регулярне природне провітрювання житлових кімнат і 

підвальних приміщень. 

- Облаштувати ефективну примусову вентиляцію будинку або квартири. 

- Не прагнути влаштувати надмірну герметизацію вікон і дверей в 

приміщеннях, щоб дати можливість природному обігу повітря. 

- Воду з глибинних джерел слід кип'ятити, а не пити сиру. 

- Використовувати для очищення води вугільні фільтри, що дозволяють 

затримувати радон на 90 відсотків. 

- Виключати вдихання вологого повітря, скорочувати час перебування в 

душовій кімнаті, приймати душ рідше, влаштовувати вентиляцію й 

обов'язкове провітрювання перед використанням душа іншими членами сім'ї. 

- Над газовою плитою необхідно облаштувати витяжну систему вентиляції. 

Га мма-випромі нювання або гамма-промені — 

електромагнітне випромінювання найвищої енергії з довжиною хвилі 

меншою за 1 ангстрем. Утворюється в реакціях за участю атомних ядер і 

елементарних частинок в процесах розпаду, синтезу, анігіляції, при 

гальмуванні заряджених частинок великої енергії. 

Позначаються грецькою літерою γ. 

Гамма-промені спричиняють іонізацію атомів речовини, мають велику 

проникність, не заломлюються, породжують електрон-позитронні пари. 
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Рисунок 35 – Ядро атома, що випускає гамма-квант 

 

Взаємодія з речовиною 

Гамма-промені мають найбільшу проникність з усіх видів радіації. 

Відповідно, від них найважче захиститися. Взаємодія фотонів великих 

енергій з речовиною слабка. Поглинаючись чи розсіюючись в речовині, 

гамма-промені передають велику енергію зарядженим частинкам, які 

відповідають за народження великого числа радіаційних дефектів. Існує три 

види взаємодії гамма-квантів з речовиною: фотоефект, комптонівське 

розсіювання і народження електрон-позитронних пар. 

 

Вплив радіації на організм людини 

Вплив радіації на живий організм викликає в ньому різні зворотні і 

незворотні біологічні зміни. І ці зміни діляться на дві категорії – соматичні, 

викликані безпосередньо у людини, і генетичні, що виникають у нащадків. 

Важкість впливу радіації на організм людини залежить від того, як 

відбувається цей вплив – відразу чи порціями. Більшість органів встигає 

відновитися, тому вони краще переносять серію короткочасних доз, в 

порівнянні з тією ж сумарною дозою опромінення за один раз. Реакція різних 

органів на радіацію не однакова – червоний кістковий мозок та органи 

кровотворної системи, репродуктивні органи та органи зору найбільш 
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вразливі. Також, варто зауважити, що діти більш схильні до дії радіації, ніж 

дорослі.  Більшість органів дорослої людини піддаються меншому впливу 

радіації – це нирки, печінка, сечовий міхур, хрящові тканини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 36 – Вплив радіації на організм людини 
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Загальний висновок.  

За  результатами роботи над складанням Екологічного паспорту 

Дніпродзержинского енергетичного технікуму було: 

- Надано характеристику фізико-географічних умов території  

Дніпродзержинського енергетичного технікуму;  

- описано геологічну  будову району та ділянки досліджень;  

- охарактеризовані  гідрогеологічні умови досліджуваної ділянки та 

побудували карту глибин залягання рівня грунтових вод; 

- за результатами  польових досліджень  складена карта-схема території 

технікуму; 

 - пораховані, сфотографовані і класифіковані  всі різновиди зелених 

насаджень на території  технікуму; 

 - зроблена оцінка зелених насаджень  території Дніпродзержинського 

енергетичного технікуму; 

 - визначена характеристика   рН  грунту; 

- досліджено склад проб грунту; 

- проведено хімічний  аналіз проб грунту; 

- визначено  токсичність грунту; 

- створено електронну план - схему місцевості Дніпродзержинського 

енергетичного технікуму   за допомогою програмного комплексу «Компас» ; 

- досліджено, що  динаміка чисельності наявного населення                                           

м. Дніпродзержинська має чітко виражену тенденцію до спаду;  

- визначено, що  територія ДЕТ знаходиться у зоні екологічного ризику;  

-  досліджено, що велика кількість підприємств мінімально шкодять 

навколишньому середовищу за  наявності  кількості зелених рослин, та 

рекреаційних об’єктів ;  

- всі небезпечні джерела впливу на ДЕТ розташовані за  розою вітрів так, 

що їх вплив на територію мінімальний;  

- найчастіше серед студентів ДЕТ зустрічаються хвороби серцево-

судинної системи та органів шлунково-кишкового тракту, менше хворіють 

студенти захворюваннями ендокринної та сечостатевої системи;  
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-  досліджено, що  за період з 2011р по 2015р. серед студентів ДЕТ 

спостерігається спад захворювань ендокринної, сечостатевої систем, дихання 

вроджених аномалій, але спостерігається і збільшення захворювань серцевої 

системи, кишково-шлункового тракту, кісток, анемії та інвалідності; 

- статистичний аналіз  обробки даних, виявив, що більше 50% студентів 

ДЕТ можна вважати здоровими;. 

- визначено що рівень потужності поглиненої  дози – гамма 

випромінювання  та рівень радону - 222 в повітрі не перевищують  допустимі 

рівні, НРБУ - 97 «Норми радіаційної безпеки України».  Об'єкт вважається 

придатним до експлуатації. 
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Учасники проекту 
 

«Фізико – географічні умови, геологічна будова ділянки досліджень та 

корисні  копалини Дніпровського району м. Дніпродзержинська»: 

студенти групи ГВ -14 1/9 Кучерук Сергій, Денисенко Дар'я (керівник Кізенко 

Оксана Петрівна); 

 

«Гідрогеологічні   умови    району досліджень»: студенти групи                      

ГВ -12 1/9 Плахотна Владислава, Загребельний Микола (Керівник Біленко 

Катерина Михайлівна); 

 

«Складання план-схеми території Дніпродзержинського енергетичного 

технікуму»: студенти групи ГВ-13 1/9 Касьянова Ганна, Івашко Іван, 

Гврітішвілі Іван,  Полтавець Віталій, Соловйов Валерій, Вербещук Марія, Лола 

Богдан,  Ус Христина, Павлов Едуард, Руденко Анатолій, Кравченко Діана 

(керівник Бочка Людмила Федорівна); 

 

«Дослідження складової частини грунтів та мінералів»: студенти групи                         

ПЕ 14 1/9 Рарицька Анастасія, Контарьова Олена (керівник Литвиненко Ольга 

Анатоліївна); 
 

«Складання електронної план-схеми  території Дніпродзержинського 

енергетичного технікуму»: студенти групи ПЕ 13 1/9 Невгамонна Юлія, 

Трусова Анастасія, Федько Марія, Ященко Катерина (керівники Біленко 

Катерина Михайлівна, Надригайло Тетяна Олегівна); 

 

«Дослідження та оцінка стану зелених насаджень на території  

Дніпродзержинського енергетичного технікуму»: студенти групи                                 

ПЕ 13 1/9 Невгамонна Юлія, Ященко Катерина (керівник Судак Оксана 

Петрівна); 

 

«Аналіз ймовірного ступеню впливу джерел забруднення навколо ДЕТ»:  

студентка групи  ПЕ -13 1/9 Кудріна Діана (керівник Черниш Оксана 

Олександрівна); 

 

«Соціальна характеристика м. Дніпродзержинська та стан захворюваності  

студентів Дніпродзержинського енергетичного технікуму»: студентка групи      

ПЕ -13 1/9 Рарицька Анастасія, (керівник Черниш Оксана Олександрівна); 

 

«Вимірювання  радону і га мма-випромі нювання у приміщенні»: студентка 

групи  ПЕ -13 1/9 Куян Євгенія, (керівники Бочка Людмила Федорівна,Черниш 

Оксана Олександрівна); 

 

Загальне керівництво проектом   

Бочка Людмила Федорівна 
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Висловлюємо велику подяку за 

допомогу у роботі над проектом: 

 
Начальнику управління промисловості та екології 

Плєшаковій Тетяні Олександрівні. 

 

Начальнику відділу соціальної екології та раціонального 

використання природних ресурсів управління охорони 

навколишнього природного середовища Дніпродзержинської 

Міської Ради - Плохію Віктору Івановичу. 

 

Директору         Філії "Дніпродзержинська ГЕС"  -                                         

Медьєши Вадиму Іштвановичу. 

 

Дніпродзержинському міському відділу лабораторних досліджень 

Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний 

центр ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ України». 

                         

Завідувачу відокремленого підрозділу «Дніпродзержинського 

міського відділу лабораторних досліджень»ДЕУ Дніпропетровської 

обласної ОЛЦДСЕСУ-  Радченко О.Г. 

Завідувачу відділення організації санітарно-гігієнічних 

досліджень - Яценко В.О. 

Техніку-дозиметристу  санітарно-гігієнічної лабораторії -     

Шуляк О.В. 
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