
членів. Щоб зберегти свою ефективність стосовно захисту та зміцнення 
безпеки за умов нинішнього швидко змінюваного середовища безпеки, 
Стратегічна концепція «Нового Атлантизму» нині запроваджує ґрунтовну 
трансформацію, яка охоплює усі аспекти діяльності й передбачає 
запровадження нових завдань, вступ нових членів, вдосконалення 
військового потенціалу.
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ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД 
КРИНИЧНОЇ ВОДИ МАНЬКІВЩИНИ

Гнаткж Н.О., доцент кафедри хімії, екології та методики їх навчання 
Кузема 1.1., магістр

На сучасному етапі цивілізації антропогенна діяльність людства в 
біосфері виступає в ролі особливої системи синтезу й розкладання 
речовини, причому людина взяла на себе функції лише синтезу, а 
функції розкладання речовини надала природі. Серед контамінантів, які 
забруднюють навколишнє середовище, сполуки нітрогену цілком 
справедливо посідають особливе місце. Впродовж останніх десятиліть 
серйозних змін зазнали кількісні характеристики кругообігу нітрогену та 
його сполук, які надходять в об’єкти навколишнього природного 
середовища з викидами промислових підприємств, побутовими і 
промисловими стоками, відходами тваринницьких комплексів та ферм, 
мінеральними добривами.

Проблема міграції сполук нітрогену у суміжні середовища виникла у 
60—х роках XX століття. Саме в цей час розпочалось широкомасштабне 
застосування мінеральних добрив, як агрохімічний прийом для
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ііідіініцічінн рійній врожайності культур. Результати наукових досліджень 
н ігііі шини" нннпих онідчать, що завдяки застосуванню добрив можна 
нд«ір>міи у середньому 40-50 % приросту основних

і..............і ппдпрі і.ких культур, що значно вище ніж частка приросту
111 .і і  ....... Ід поріу насіння, засобів захисту рослин чи обробітку ґрунту.
і    і ці дивлячись на зазначений позитивний ефект,
іііпрпі'нмпсіїїтбне тривале застосування мінеральних добрив 
н11н чи іди і н до негативних наслідків, порушуючи природні цикли 
1 1 іш іііііу речовин у природі, гомеостаз екосистем та інші негативні 
іімищіі ( Іучпсна система застосування мінеральних добрив не дає змоги
і .... пін.їм попнісію засвоювати поживні речовини. Як правило, усі
і , шнури, до складу яких входить нітроген, з добрив засвоюють його 
І ч ині нк 70 10 %, решта вимивається в підземні води, мігрує з 
і н чіирнніїїіим і і оком, трансформується у ґрунті, утворюючи леткі
.......у їм, чкі надходять у приземний шар атмосферного повітря. Щорічно
і. | ч. і у і н. і . 111 збирання врожаю лише зернових культур у штучну міграцію 
І її IV І. Н І ні ч ми менше як 48 млн. т азоту. З огляду на це особливо гостро 
11111 І пі і їй 11 н и ігі і рипаного застосування азотних добрив.

І Ініїїі нпччі пісюсування мінеральних добрив полягає також у тому, 
пч. ритм  і діючою речовиною у ґрунт потрапляють так звані «баластні 
ршніииним ипжкі метали, радіонукліди і ін., які в подальшому 
І II ........пін ч до штучної міграції речовин [3].

Ні ценірнпізованого водопостачання відбувається постійний 
і ширині, питої води за санітарно-хімічними та бактеріологічними
.......... . Вода з таких джерел повинна відповідати вимогам
ДІ .пні НІ І 7 7.4 11-10. За якістю питної води з децентралізованих джерел 
ічідпііосі.ічіїння санітарний контроль проводиться періодично та 
ічііїірічщо Співвідношення цих джерел водопостачання в Черкаській 
иіііі.іі її і і.топить 396 централізованих і 362 децентралізованих
д.|.іі| чч і, і об го приблизно половина джерел водопостачання області є 
дицпііірпііізованими, а відповідно, контроль за якістю води в цих 
д‘Мірічиїх но дозволяє її гарантувати. В області розрізняють такі
рі і..... децентралізованих джерел водопостачання: громадські,
і Ірино 11Н криниці, водозабірні свердловини. Серед них переважну 
ііііи.шііні. сіпновлять громадські криниці. Артезіанські колодязі та 
. впрдловини слановлять лише 17 % від усієї кількості децентралізованих 
джерел водопостачання. Найбільше населених пунктів з
децоніралізованим водопостачанням спостерігається в Золотоніському, 
КлпІвському, Уманському, Драбівському районах. Громадські
децентралізовані джерела водопостачання становлять лише 1,5 % від 
ч пальної кількості децентралізованих джерел водопостачання, 
найбільшу частку становлять індивідуальні криниці (81 %) та водозабірні 
і пордловини (17 %). Слід відмітити, що Золотоніський, Канівський, 
Драбівський райони є районами, де проживає значна частка дітей віком 
де ірьох років. Саме ця категорія населення є найбільш вразливою до дії
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нітратного забруднення питної води та харчових продуктів. Аналіз 
результатів лабораторних досліджень зразків питної води протягом 2008 
-  2013 рр. показав, що до 25 % обстежених джерел децентралізованого 
водопостачання Черкаської області забруднені нітратами (вміст нітратів 
перевищує 45 мг/дм 3). А в окремих районах, таких як Корсунь- 
Шевченківський, Канівський, до 50 % вибірково-обстежених джерел 
децентралізованого водопостачання, за даними санітарно- 
епідеміологічної служби, забруднені нітратами. В більшості районів 
області в обстежених колодязях вміст нітратів перевищує гранично 
допустиму концентрацію до 2-  4 разів, а в таких, як Маньківський, 
Катеринопільський, Уманський, і більше. У 80 % вибірково обстежених 
криниць підвищений вміст азотовмісних сполук знаходився у вигляді 
нітратів та нітритів, що свідчить про віддалене в часі забруднення води 
(нітрати) й недавнє забруднення води (нітрити) органічними речовинами 
[2].

Вміст нітритів та нітратів залежить від інтенсивності процесів 
розпаду білкових сполук, які потрапляють у ґрунтові шари разом із 
поверхневим змивом із сільськогосподарських угідь та стічними водами. 
Вмі(.і нітритів в місцях відбору зразків Маньківщини протягом 
дослідувального періоду коливався в межах 0,002 мг/дм3, що не 
перевищує норми ГДК, що становить 3,0 мг/дм3.

Нітрати небезпечні, токсичні сполуки, які становлять загрозу 
людському здоров’ю за умови щоденного їх надходження в організм. 
Збільшення застосування сільскогосподарськими підприємствами 
мінеральних добрив, зокрема азотних, екологічно та економічно 
ікшбі рунтованих норм внесення приватними господарствами 
призводять до нераціонального та малоефективного їх використання, 
надмірного накопичення нітратів у навколишньому середовищі.

Нітрати є проміжним продуктом розкладання органічних речовин. 
Ланцюг біохімічних перетворень "амоніфікація -  нітрифікація -  
денітрифікація” може бути призупинений на певній стадії, це залежить 
від зовнішніх умов. Розкладання органіки в аеробних умовах збагачує 
розчини нітратами (N03-) та нітритами (N02-), які інтенсивно 
поглинаються рослинами. Проникнувши з потоками води глибше за 
кореневий шар, ці сполуки не затримуються вбирним комплексом ґрунту, 
а потрапляють у ґрунтові води і мігрують із їх потоком. Саме такий 
механізм прийнято вважати найвірогіднішим шляхом забруднення вод.

Проаналізовано стан щодо концентрації нітратів у криничній воді 
Маньківщини, який показав, що якість та рівень її споживання 
залишаються небезпечно незадовільними, фактичні концентрації 
нітратів, що володіють потенційною токсичною дією, перевищують 
гранично допустимі концентрації. Узагальнення результатів визначення 
вмісту нітратів в проаналізованих зразках на протязі 
експериментального періоду криничних вод наведено в табл.1 .

Таблиця 1
І імк і нітратів в досліджених зразків криничної води протягом

2016- 2018 років

Nu MU цп відбору Результат Результат Результат

ірлзкіи (мг/дм3) (мг/дм3) (мг/дм3)

2016 р. 2017 р. 2018 р.

І ' Іорнв Кам'янка 189 175,5 190

і І >уки 315 291,3 311,5

І І ІПДІбІІІІ 117 139,4 140

і кнацнії п. проблеми полягає у тому, що вражаюче максимальна
..... .. ц . і и 111, н їм виявлена у пробах води: с. Буки (від 291,3 мг/дм до 315
т  им' ) що ипроііищує норму у 5,8 -  6 разів; с. Чорна Кам’янка -  (від 
| / і і,і , мі/дм' до 190 мі/дм3 ), перевищення норми у 3,5 -  3,8 разів; 
. Ііііцііііиі (від 117 мг/дм3 до 140 мг/дм3 ) мають мінімальне 
і м >| м .ці н дів и їв у і 2,8 разів.

/(.ції мри найбільш актуальні та глобальні показові хімічні зразки 
........і.......і | .ні унку І ........................

НІН 

" ( І  

,И МІ 

І'.(І
їмо

I’m І Динаміки нітратів у криничній питній воді відібраних зразків 
I v  «у і и. 1111 и дослідження нітратів питної води на території 

Мніи.иівщИНи но відповідає вимогам ГОСТ18826-73. Питна вода має 
їй пику кількість нітратів (норма 50 мг/дм3), тому кринична вода
...... . впиває на здоров’я населення. При тривалому вживанні
і ібрудні'ііої нітратами води розвивається хронічна нітратна інтоксикація: 
нідвиїцуі і вся концентрація метгемоглобіну крові —  більше 2%, а це 
і причйниі кисневе голодування органів і тканин. Можливий розвиток 
«Ііонічних гнсіритів, гастродуоденітів, виразкової хвороби, захворювань 
ЇІі'ЧІНКИ І жовчовидільних шляхів, дистрофічні зміни в серцевому м’язі,



захворювання і порушення функції нирок, порушення зі сторони нервової 
і серцево-судинної системи.
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА 
ХІМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Душечкіна Н. Ю., старший викладач кафедри 
хімії, екології та методики їх навчання 
Харко І. В., студентка IV курсу

Між живою та неживою природою існує матеріальна спільність: 
хімічна основа живих організмів сформована з елементів, що є у 
навколишньому середовищі.

У складі рослин виявлено понад 70 елементів, які залежно від 
кількісного вмісту в рослинах (у процентах від сухої речовини) поділяють 
на макро- (10,1 -  10,2%),мікро- (10,3 -  10,5%) та ультрамікроелементи 
(менше 10,5%). Але такий розподіл елементів не характеризує їхнього 
значення у житті рослин, оскільки кожен з них відіграє свою фізіологічну 
роль і не може бути замінений іншим. Тому нестача або надлишок будь- 
якого з елементів призводить до порушення життєдіяльності рослин Г2 
с. 146].

Обов’язкова умова інтенсивної технології вирощування
сільськогосподарських культур — раціональне використання
агротехнічних прийомів в оптимальні строки відповідно до біологічних 
вимог рослин. Інтенсивна технологія передбачає підвищення родючості 
ґрунтів, чергування культур у сівозмінах, впровадження і вирощування 
високоврожайних сортів, придатних для механізованого збирання, 
застосування науково обгрунтованих норм мінеральних добрив [1 с' 
121].

Розвиток сільського господарства на сьогоднішній день неможливий 
без використання мінеральних добрив, які дозволять підвищити 
родючість ґрунтів, збільшити врожайність, покращити якість

I ІЛІ нкогосподярської продукції.
. і учні лому сільському господарстві з мінеральних добрив 

шіміриї іоиуіоп.сн прості азотні, фосфорні і калійні добрива, а також 
м ім іііи 'и ні ш мікродобрива.
іііпчнинн лзотних добрив зумовлене тим, що азот входить до складу 

pm пиННик білків, амінокислот, нуклеїнових кислот та інших життєво 
міі'Нііини» спонук. Рослини засвоюють лише мінеральний азот у формі 
іінііи амонію (NI V ) та нітрат-іонів (N03"). За нестачі азоту спостерігається 
і ніі.муилііііп рослу рослин, послаблюється утворення бокових пагонів і
II >11» л і(і> < мін ін|і|і(їсться дрібнолистковість тощо. Основною зовнішньою
.............  дпфіциіу азоту є блідо-зелене забарвлення листків, поява
інн-рі і Ні«, нін пханії І відмирань тканин.

..............  індії а іншого живлення рослин у сільському господарстві
і н 111 її 11* 11 інші іриї мінуються азотні мінеральні добрива. Майже всі вони, за
пі .......пінним • ні і рісшої і кальцієвої селітри, є фізіологічно кислими.
і нн і-......... форми сполуки азоту азотні добрива поділяються на

■ о 11 - 11 ні імпіііині, аміачні, амонійно-нітратні та амідні.
і.... І - - * і - ні- I а іо і важливий елемент живлення рослин, який

...................і ними у ([юрмі фосфат-іонів (Р043) та ортофосфату Н2РО4.
I ill її їм 1 1 ї м іина і попук фосфору знаходиться у важкорозчинній формі,
пі...........'Гу 1 і- іасносння рослинами. Фосфор у рослинному організмі
II .Н ІНИ д о  І I II іду Ділків, нуклеїнових кислот, фосфоліпідів, фосфорних 
, 11111111 • цуі'ріи нуклеотидів (АТФ, НАДФ), вітамінів тощо. Зовнішніми
........ um ні" і.ічі фосфору є синювато-зелене з бронзовим відтінком
і її н і| нн м н її ні циніків, які стають дрібними та вузькими, гальмується ріст 
іа д" і| ні н її її їм урожаю.

і І її -..... існоиний елемент мінеральних добрив -  калій. Він не надає
. .m u .......чдпивої дії па оточуюче середовище. Однак разом з калійними
і |і її і| її ні. імн плодиться багато хлору. Останній, проникаючи в ґрунтові 
і"іди мніии накликати ряд небажаних явищ [2, с. 174].

і І......уїміїня великих доз добрив може погіршити якість продукції,
Гру........ ..  ІІІІД, що зумовлює забруднення близьких річок і водойм.

Иііі'іірін иіння мінеральних добрив дало змогу певною мірою
ііідін...... її врожайність культур, однак подальше збільшення їх доз уже
........ і ........... і зростанню, що пов’язано із зменшенням запасів гумусу в
Г р у ш і  .........лінія врожайності неможливе без удосконалення технології
............... добрив. Безконтрольне їх застосування призводить до
• Піру....... і їм навколишнього середовища, що загрожує здоров ю людини
І V ' ' »»І

II- і І І ІЦИДИ є одним із важливих елементів інтенсивних технологій, 
in - н н ін'можливе одержання високих і стабільних урожаїв практично 
нідінн - пн і і.когосподарської культури.

І її і шцади хімічні сполуки, які впливають на пригнічення розвитку 
і и-мі о н 111 у і ні рослин або інших шкідливих організмів, не завдаючи 
................ шкоди корисним культурам. Але хімічні засоби надають лише
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