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Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, м. Дніпро, 
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Останні 20 років в Дніпровському (Запорізькому) водосховищі 

спостерігається негативна тенденція щодо зменшення у промислі частки 

промисловоцінних видів риб, лише 18 видів із 52 освоюється промислом, що 

становить 35% видового складу іхтіофауни. На фоні зменшення кількості 

ресурсних риб спостерігається збільшення короткоциклових і малоцінних, в 

промисловому значенні, видів [1, 2, 5]. До основних чинників які гальмують 

ріст чисельності промислових популяцій риб відноситься негативний 

екологічний стан природних нерестовищ, неконтрольований аматорський лов 

та браконьєрство [1, 2].  

Серед промислових видів в Дніпровському (Запорізькому) водосховищі 

обов’язковому лімітуванню вилову піддаються чотири види риб: судак, лящ, 

плітка і плоскирка. Для розрахунку лімітів вилову цих видів риб 

mailto:nadingud19@ukr.net
mailto:gidrobions@gmail.com
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використовують показники врожайність молоді, що дозволить вилучати без 

загрози підриву їх запасів.  

Метою даної роботи було визначення стану промислових популяцій 

ресурсних видів риб, вилов яких лімітується у Дніпровському (Запорізькому) 

водосховищі для розрахунків лімітів вилову судака, ляща, плітки і плоскирки 

на 2021 рік. 

На Дніпровському (Запорізькому) водосховищі аналіз іхтіологічного 

матеріалу проводили під час проведення науково-дослідних ловів з 

використанням контрольного порядку знарядь лову, ставні сітки з кроком вічка 

а=30-120 мм. Біологічний аналіз матеріалу проводили згідно із 

загальноприйнятими іхтіологічними методиками [3, 4].  

Рибопродуктивність Дніпровського (Запорізького) водосховища в 2019 

році становила 28,37 кг/га. За статистичними даними Державного агентства 

рибного господарства в Дніпропетровській області в 2019 році в Дніпровському 

(Запорізькому) водосховищі вилучено 1163,357 т водних біоресурсів, що на 3 т 

менше, ніж показник 2018 року. Серед яких найбільший відсоток припав на 

карася сріблястого – 51,84 %. Наступною в промислових уловах домінувала 

плітка звичайна – 15,06%, рослиноїдні – 9,15%, потім лящ – 6,94 та плоскирка – 

5,88 %. Порівняно зі структурою промислового вилову 2018 року, відсоткове 

відношення промислових груп суттєво не змінилося, а основний промисел 

базується на представниках родини коропові. 

Плітка Rutilus rutilus (L.). За останні 10 років мінімальний вилов в 

кількості 118 т припадав на 2013 рік, максимальний на 2019 рік – 175,2 т (табл. 

1). У вікові структурі популяції плітки нараховували 14 вікових груп – від 3-х 

(0,67 %) до 15 років (0,22 %). За статтю вікові групи розподілялись так: у 

самиць – 3–15-річні особини, у самців – 3–13-річки. Ядро популяції плітки 

складали 4–6-річні особини – 77,5 %. Середньовиважена промислова довжина 

особин плітки трималась на рівні 2017–2019 років та становила 22,62±0,43 см, 

маса – 234,56±11,12 г. Відмічено, що у самиць лінійні та вагові показники були 
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вищими відповідно на 5,1 % і 12,4 %. Спостерігається стала тенденція 

негативного впливу гідроекологічного стану окремих ділянок водосховища на 

локальні популяції. 

Таблиця 1. 

Освоєння лімітів вилову риби у Дніпровському (Запорізькому) 

водосховищі за останні 10 років та встановлення величин лімітів вилову на 

2021 рік 

Роки 
Судак Лящ Плітка Плоскирка 

ліміт, 
т 

улов, 
т % ліміт, 

т 
улов, 
т % ліміт, 

т улов, т % ліміт
, т 

улов, 
т % 

2010 12 10,4
0 86,7 75 58,8 78,4 210 144,57 68,8 70 45,75 65,4 

2011 20 14,21 71,1 75 62,41 83,2 180 143,21 79,6 80 52,27 65,3 
2012 18 7,35 40,8 75 65,57 87,4 200 141,53 70,8 75 56,45 75,3 

2013 9,5 П 8,69 91,47 70,0 П 67,1 95,95 180,0 
П 118,09 65,61 63,0 

П 52,63 83,53 

2014 10,0 
Л 5,39 53,9 75,0 Л 50,7 67,6 190,0 

Л 122,04 64,23 58,0 
Л 38,8 66,9 

2015 12,0 
Л 9,743 81,19 80,0 Л 61 76,26 187,0 

Л 133,5 71,41 58,0 
Л 42,63 73,5 

2016 16 Л 13,0 81,25 85 Л 66,58 78,33 200 Л 165,03 82,52 75 
Л 64,87 86,49 

2017 14,0 
Л 

10,8
5 77,5 88,0 Л 69,58 79,1 190,0 

Л 159,56 84,0 70,0 
Л 55,96 79,9 

2018 20,0 
Л 

13,7
3 68,7 110,0

Л 83,64 76 210,0 
Л 173,42 82,6 90,0 

Л 69,55 77,3 

2019 22,0 
Л 

16,5
4 75,2 100 Л 80,77 80,7

8 
200,0 
Л 175,16 87,58 85,0 

Л 68,45 80,53 

Рекомендований ліміт вилову 
2020 26,0 Л 116,0 Л 220,0 Л 92,0 Л 
2021 24,0 Л 106,0 Л 109,0 Л 87,0 Л 

Примітка: П – прогноз вилову, Л – вилов виду здійснюється в межах встановленого 

ліміту. 

Відмічено, що особини, вилучені в Самарській затоці та в гирлі річки 

Мокра Сура (поблизу с. Волоське) Дніпровського (Запорізького) водосховища 

достовірно відставали у рості та характеризувалися значною тугорослістю, що 

обумовлено напруженим екологічним станом ділянок, а їх лінійно-вагові 



Актуальні питання природничих наук:  
теоретичні та прикладні дослідження 
Біологічні науки www.openscilab.org 

© Гудим Н.Г., Маренков О.М. 
8 

показники були на 10,4-14,8% нижчими за показники риб, вилучених з 

основного плеса водосховища. 

Як і минулі роки репродуктивним ядром популяції плітки були особини 

4–6 років (76,5%). У нерестовій популяції серед самиць переважали 5–8-річні 

особини, серед самців – 4–7-річні особини. 

Умови для нагулу плітки у водосховищі досить сприятливі, оскільки 

водосховище має достатню кормову базу для плітки. Вгодованість особин 

плітки за Фультоном протягом останніх років тримається на рівні – 2,22±0,15 

од. Коефіцієнт вгодованості та жирність (3–4 бали) вказують на сприятливі 

умови нагулу для даного виду риб. 

У 2020 році на 100 сіткодіб контрольних знарядь лову припадало 8352 

екз. (1954,4 кг), що за біомасою на 12,6% нижче, ніж показник 2019 року. У 

2021 році можна очікувати помірне збільшення чисельності популяції плітки, 

оскільки промислове стадо буде формуватися за рахунок генерацій 2013-2016 

рр. У 2013 році чисельність цьоголіток плітки в літоралі водосховища сягнула 

50,68 екз./100 м2, а чисельність дволіток – 177,39 екз./100 м2. У 2014 році 

чисельність цьоголіток плітки в літоралі водосховища сягнула 42,15 екз./100 

м2, а чисельність дволіток – 84,11 екз./100 м2. У 2015 році чисельність 

цьоголіток плітки сягнула 62,18 екз./100 м2, а чисельність дволіток – 66,18 

екз./100 м2. Генерація 2016 року була досить чисельною – чисельність 

цьоголіток плітки сягнула 98,61 екз./100 м2, а чисельність дволіток – 59,14 

екз./100 м2. 

Отже, отримані результати з контрольного порядку ставних сіток та 

узагальнені дані малькових обловів, дають підстави зробити припущення щодо 

помірного промислового освоєння плітки в Дніпровському (Запорізькому) 

водосховищі, а вилучення старших вікових груп відновлюється достатнім 

поповненням, яке компенсує промислове вилучення плітки. 

Основний улов плітки спостерігався для сіток з вічком а=36–40 мм і 

становив 70,5 % від загальних обсягів. У крупновічкові сітки плітка потрапляла 
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поодиноко – 0,9 %. За показниками вікової та розмірно-вагової структури 

промислової популяції плітки, величини промислового поповнення, можна 

вважати, що стан промислової популяції плітки знаходиться на досить 

стабільному рівні, а її промисловий запас експлуатується досить ощадливо.  

Враховуючи коефіцієнт природної (0,24) та загальної смертності (0,40), 

величину поповнення та промзусилля, розраховано запас плітки в 

Дніпровському (Запорізькому) водосховищі на 2021 рік в обсязі 998 т. 

Засвоєння лімітів у попередні роки було на рівні 73–83%. При оптимальному 

вилові близько 25 % рекомендуємо встановити ліміт на вилов плітки на рівні 

199 т (табл. 1). 

Віковий склад ляща Abramis brama (L.) представлений 15 класами, 

граничний вік в уловах становив 18 років (0,03 %). Кількість вікових класів в 

промислі знаходиться на рівні 14. Ядром популяції ляща були особини віком 5-

9 років (82,6 %).  

В 2020 році варіаційний ряд вікових класів ляща з промислових знарядь 

лову мав вигляд кривої з широкою вершиною на яку припадали особини 5–7 

років. Плавний спад варіаційної кривої спостерігали з особин 8-річного віку з 

подальшим поступовим зниженням відсотка особин старших вікових груп. 

Подібний розподіл обумовлений збільшенням чисельності модальних старших 

вікових груп, на які припадає основне промислове навантаження.  

Мінімальні вікові групи, що зустрічалися в промислі були у самок 5-річки 

– 6,2 %, у самців 3-річки – 1,5 %. Репродуктивне ядро популяції складали

особини 5–8-річного віку – 79,3 %.

Промислова довжина особин ляща за даними контрольних ловів 

становила 37,95±0,52 см; середньовиважена маса – 1090,5±68,15 г, що 

коливається в межах статистичних значень минулорічних показників. 

Коливання мінімальних та максимальних показників маси особин ляща 

знаходилося в межах від 430 до 2840 г.  
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Дніпровське (Запорізьке) водосховище має достатню кормову базу для 

нагулу ляща, пік нагулу припадає на серпень-вересень. Середньовікові 

значення коефіцієнту вгодованості за Фультоном протягом останніх 10 років 

характеризуються стабільністю та становлять в середньому – 2,40±0,06 

одиниць. 

У 2020 році в середньому по водосховищу улов ляща на 100 сіткодіб 

контрольного порядку склав 912 екз. (994,54 кг), що за чисельністю та 

біомасою було нижче за показник 2019 року на 2,1% та 4,7% відповідно. У 2019 

році в середньому по водосховищу улов ляща на 100 сіткодіб контрольного 

порядку склав 932 екз. (1044,31 кг), що за чисельністю та біомасою було вище 

за показник 2018 року на 7,2% та 5,5% відповідно. В 2018 році цей показник 

сягнув величини 865 екз. (986,6 кг). В 2017 році по водосховищу улов ляща на 

100 сіткодіб контрольного порядку склав 961 екз. (1002,5 кг), в 2016 році – 859 

екз. (1003 кг). Протягом 2014-2018 років спостерігалася незначна варіація 

даного показника в діапазоні від 30 до 60 кг, що свідчить про досить стабільний 

стан промислової популяції ляща.  

Близько 62,4 % за кількістю (та 73,6 % за біомасою) уловів ляща 

припадало на сітки з вічком 75–80 мм. Протягом останніх 9 років 

простежується виражена тенденція до зменшення улову ляща дрібновічковими 

сітками з кроком вічка а=30–40 мм, на частку яких в 2020 році припадало 4,9 % 

від загального улову контрольних знарядь лову. Вилов ляща сітками із кроком 

вічка а=55–70 мм, тобто тих генерацій, які будуть формувати основу промислу 

в 2021 році сягнув 30,7 %, це вказує на достатнє поповнення промислового 

ядра. 

Серед молоді риб в літоралі водосховища цьоголітки ляща зустрічалися 

не досить часто. У 2021 році запас ляща будуть формувати генерації 2013-2017 

років, які відзначались як маловрожайні та середньоврожайні – 0,75 (2013 р.), 

4,32 (2014 р.), 2,52 (2015 р.), 6,34 (2016 р.) екз./100 м2 та 4,52 (2017 р.) екз./100 

м2. 
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Освоєння ліміту вилову ляща протягом 2015–2018 рр. трималось на рівні 

70–90 %, в 2015 році – 76,3 %, 2016 – 78,3 %, 2017 – 79,1 %, 2018 – 76 %, 2019 – 

80,78%. Враховуючи коефіцієнт природної смертності (0,21), коефіцієнт вилову 

(0,25), наявність особин старших вікових груп, запас ляща на сьогодні 

оцінюється в 530 т. Доцільно встановити ліміт вилову ляща в 2021 році не вище 

за 25 % від загального запасу – що становить 106 т. 

Судак Sander lucioperca (L.). Улови даного виду коливаються в межах від 

5,4 т (показник 2014 року) до 16,54 т (2019 рік), його промислове освоєння 

сягає 70-75 % від встановленого ліміту (табл. 1). 

Віковий ряд судака в контрольних уловах 2020 року нараховував 13 

класів (3–15-річки). Ядро промислової популяції складалося з 4–9-річних 

особин (85,63 %). Частка риб старших вікових груп в основному представлена 

10–15-річними особинами і складала 1,4 %. Крива варіаційного ряду мала пік 

на 5-річних особинах, потім в меншій кількості йдуть 6-річки та спостерігається 

поступовий спад кривизни вже з 7-річок.  

В 2020 році середньовиважений показник промислової довжини особин 

судака сягнув 40,56±1,88 см. Середньовиважена маса особин судака становила 

1050,4 ± 108,6 г. Коефіцієнт вгодованості за Фультоном був на рівні попередніх 

років і складав 2,34±0,42 од.  

Влітку 2020 року на 100 сіткодіб контрольного порядку улов судака в 

середньому по Дніпровському (Запорізькому) водосховищу склав 468 екз. 

(491,4 кг). У 2019 році ці показники були на  рівні 473 екз. (516,2 кг). В 2018 

році ці показники були на 3,6% та 12,4% вищими ніж в 2019 році – 456 екз. 

(452,2 кг). Весною 2017 року улов на 100 сіткодіб контрольного порядку склав 

708,5 кг (672 екз.), що було найбільшим показником за останні 10 років. 

Основний вилов судака в 2020 році за чисельністю та біомасою базувався 

на сітках із кроком вічка а=40–50 мм – 60 %. В сітках із кроком вічка а=30–36 

мм у 2020 році за кількістю спостерігалось незначне підвищення відсотку до 

31,6% (31,4% – показник 2019 року і 29,8 % – показник 2018 рік). В Самарській 
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затоці, де діє науково-біологічне обґрунтування щодо використання 

дрібновічкових сіток, на сітки з кроком вічка а=30–32 мм припадає близько 3 % 

загального улову судака, що викликано достатньою тугорослістю особин, 

викликаною негативними гідроекологічними умовами затоки та посиленим 

антропогенним навантаженням на водну екосистему. 

Сучасний запас судака забезпечений генераціями 2015 та 2016 років. 

Чисельність цьоголіток в той період становила відповідно 1,48 та 1,67 екз./100 

м2.  

Таким чином, враховуючи коефіцієнт природної смертності (0,25), 

коефіцієнт вилову (0,3), оцінку показника прозусилля, запас судака в 

Дніпровському (Запорізькому) водосховищі можна оцінити в 122 т. 

Рекомендований ліміт вилову судака в 2021 році не повинен перевищувати 24 т 

(табл. 1). 

Як і минулі роки, на сьогоднішній день зберігається негативний вплив на 

популяцію судака з боку рибалок-аматорів, які здобувають особин приловних 

розмірів. 

Плоскирка Blicca bjoerkna (L.). Останні 10 років обсяги її вилучення 

тримаються на рівні 40–69 т. В 2019 році освоєння квоти склало 80,53 %. 

Основний промисел плоскирки базується переважно на особинах 4–5-річного 

віку.  

В контрольних уловах плоскирка представлена 13 віковими групами – від 

3 (0,45 %) до 15 (0,28 %) років. Варіаційний ряд вікових показників плоскирки 

має вигляд не симетричної кривої з вершиною на 6-річних особинах, також 

спостерігається зміщення ряду в праве крило за рахунок вилову особин старше 

8 років.  

Середьовиважені лінійно-вагові показники складали: промислова 

довжина – 19,68±0,52, маса – 165,22±11,16 г. Середні лінійно-вагові показники 

промислових особин протягом останніх років тримаються на стабільному рівні. 

В умовах Самарської затоці особини плоскирки характеризуються вираженою 
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тугорослістю, тому основний промисел даного доцільно проводити з 

використанням дрібновічкових сіток.  

У 2020 році коефіцієнт вгодованості був досить високий і становив 

2,1±0,32 од. Стабільні лінійно-вагові показники та коефіцієнт вгодованості 

свідчать про сприятливі умови нагулу для даного виду в умовах водосховища. 

У 2020 році улов плоскирки у перерахунку на 100 сіткодіб контрольного 

порядку ставних сіток сягнув 968 екз. (159,7 кг), що на 5,1% та 2,7% нижче за 

показники 2019 року. У 2019 році улов плоскирки на 100 сіткодіб контрольного 

порядку ставних сіток сягнув 1021 екз. (164,2 кг), що на 5 % та 11,75% вище, 

ніж в 2018 році. В 2018 році улов плоскирки на 100 сіткодіб контрольного 

порядку ставних сіток сягнув 969 екз. (144,9 кг). Основний вилов, як і минулі 

роки, припадав на сітки з кроком вічка а=30–40 мм (72,2% за чисельністю та 

62,1 % за біомасою).  

Ядро промислового стада плоскирки складали особини генерації 2016 та 

2017 років. Чисельність цьоголіток цих років була досить низькою та 

знаходилася на рівні 2,44 та 3,18 екз./100 м2 відповідно.  

Враховуючи коефіцієнт природної (0,24) та загальної смертності (42,1 %), 

запас плоскирки оцінюється на рівні 348 т, з урахуванням оптимального 

промислу (25 % від запасу), рекомендуємо встановили ліміт вилучення 

плоскирки в 2021 році в обсязі 87 т (табл. 1). 

Результати досліджень дозволяють встановити на період 2021 року ліміти 

вилучення ляща на рівні 106 т, судака – 24 т, плітки (тарані) – 199 т, 

плоскирки – 87 т. 

Рекомендується продовжити практику обов’язкового лімітування вилову 

окремих ресурсних видів риб, що пов’язано зі ступенем промислового 

використання та динамікою запасів. Таким чином, на Дніпровському 

(Запорізькому) водосховищі підлягають обов’язковому лімітуванню лящ, судак, 

плітка та плоскирка. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ  

СОЕДИНЕНИЯМИ ФОСФОРА С СУДОВ 

Крючкова Е.Н.,  

канд. хим. наук, доцент,  Азовский Морской Институт  

Национального Университета «Одесская Морская Академия» 

Постановка задачи. Организация Объединенных Наций в интересах 

устойчивого развития провозгласила предстоящие 2021 – 2030 годы 

десятилетием наук об океане. Цель программы – сохранение и устойчивое 

использование ресурсов Мирового океана. В рамках этой программы будет 

производиться изучение экосистем Мирового океана и прибрежных зон.   

В концепции устойчивого развития до 2030 года отмечается 

необходимость сохранения и рационального использования морских ресурсов. 

Одна из наиболее важных задач - значительное сокращение загрязнения 

морской среды с наземних и морских источников мусором и «питательными» 

веществами. Можно понять, что речь идет об эвтрофикации водоемов, 

возникающей в результате чрезмерного присутствия в воде соединений азота и 

фосфора.  

Вклад морского транспорта в эвтрофикацию водоемов, связанный со 

сбросами с судов фосфатов и нитратов, пока активно не обсуждается. 

Настоящая работа посвящена изучению этого вопроса. 

Анализ исследований и публикаций. На каждом морском судне работают 

вспомогательные и утилизационные котлы. Для возмещения потерь воды и 
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пара в паровой котел наряду с конденсатами и дренажами, вернувшимися от 

потребителей, непрерывно поступает добавочная вода. Качество питательной 

воды котла определяется водой этих  потоков.  

Питательная вода в процессе водоподготовки не может быть полностью 

лишена солей жесткости. При производстве пара концентрация солей в 

котловой воде постоянно возрастает. Для предотвращения на поверхностях 

нагрева процессов накипеобразования, осуществляется обработка котельной 

воды препаратами, основным действующим компонентом которых является 

фосфат натрия Na3PO4 (ТФ). Он связывает катионы жесткости, переводя их в 

легкоподвижный неприкипающий шлам (гидроксиапатит), удаляемый 

продувками. 

В судовых котлах используют фосфатно-щелочной, фосфатно-нитратный, 

фосфатно-коррекционный режимы в зависимости от создаваемого давления 

пара. Не весь добавляемый в котловую воду ТФ превращается в 

малорастворимое соединение гидроксиапатит. Для грамотного поддержания 

фосфатных режимов в котловой воде должен присутствовать определенный 

избыток фосфатов. Суточную дозировку ТФ можно рассчитать по формуле [1]:  

 
)                                            (1) 

               
где   Gтф   - суточная дозировка фосфата натрия, кг; 

Dпв  - расход питательной воды или паропроизводительность котла,   

кг/ч;  

Жпв  - жесткость питательной воды, мг-экв/кг;   

φ - коэффициент продувки котла определяется как отношение содержания 

анионов хлора в питательной и котловой воде: ;  

[РО4
3-]к.в. – нормируемое содержание фосфат-анионов в котловой воде, 

 20 – 40 мг/л. 
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Для поддержания водного режима котла и сохранения высокого качества 

пара часть котловой воды удаляется из котла непрерывным или периодическим 

продуванием.  

Непрерывная продувка необходимая для снижения концентрации 

растворенных солей в котловой воде. Количество продувочной воды в 

процентах от паропроизводительности можно определить как отношение 

солесодержания в питательной воде к солесодержанию в котловой воде, 

умноженное на сто процентов. Величину солесодержания отражает 

концентрация хлоридов в котловой и питательной воде. Поэтому, процент 

продувочной воды можно оценить по коэффициенту продувки φ . 

Излишний  объем  продувки  котловой  воды   экономически 

нецелесообразен. За одну продувку из котла может быть удалено воды не более 

5 %  от  часовой  производительности  котла,  если в качестве добавочной воды 

применяется сырая вода (водотрубные и  огнетрубные котлы); 2 % - для 

водотрубного котла, питающегося смесью конденсата и умягченной воды; 0,5 

% - для водотрубного котла, питающегося смесью конденсата и дистиллята [2]. 

Цель исследования. Вместе с продувочной водой в окружающую водную 

среду поступают соли, содержащие остаток фосфорной кислоты (фосфаты), 

азотной кислоты (нитраты), и гидроксиапатит. Цель данного исследования – 

определить количество соединений фосфора, попадающих в морскую среду с 

продувочной водой судовых котлов за год.  

Изложение материала исследования. Общее количество фосфатов можно 

оценить, воспользовавшись формулой (1). 

Видно, что расход ТФ зависит от паропроизводительности котла. 

Наибольшую паропроизводительность имеют котлы современных танкеров. 

Большая потребность в паре обусловлена необходимостью подогрева груза и 

работой турбоприводных паровых грузовых насосов при выгрузке и мойке 

танков. Современные котлоагрегаты с указанием паропроизводительности [3] 

представлены в таблице 1. 
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Во всех вспомогательных и утилизационных котлах давление пара не 

превышает 6 МПа (табл. 1) и используется фосфатно - щелочной  режим 

водообработки, для котлов с давлением пара до 1,6 МПа, и фосфатно – 

нитратный, для котлов с давлением пара до 6 МП [1]. Для осуществления этих 

режимов существуют препараты, выпускаемые под разными торговыми 

названиями. Но основное действующее начало всех препаратов для 

осуществления фосфатных режимов – ТФ. В таблице 1 представлена суточная 

дозировка ТФ, полученная по приведенной выше формуле (1).  

Коэффициент продувки  φ =  [Cl-]п.в.  [Cl-]к.в. приняли равным  0,01, 

общую жесткость питательной воды 0,02 мг-экв/кг, нормальное содержание 

фосфатов 30 мг/кг, исходя из норм качества котловой и питательной воды [1].   

Предположив, что котел работал весь год, можно подсчитать годовой расход 

фосфатов на обработку воды одного котла (табл. 1). 
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Таблица 1. Паропроизводительность вспомогательных и утилизационных котлов, 
используемых на морских судах [3] 

Тип котла Паропороизвод
ительность, 
кг/ч 

Давление 
пара, МПа 

Суточная 
дозировка 
Na3PO4, кг 

Годовой  
расход  
Na3PO4, кг 

Горизонтальные огнетрубные вспомогательные 
«СТИМБЛОК» 700 - 10900 1,0 – 1,7 0,054 – 0,84 19,71 – 306.6 
«ЧИФТЕЙН» 2000 - 15000 до 1,72 0,15 – 1,16 54,75 – 423,4 
«КВА – 0,5/5» 500 0,5 0,039 14,235 

Горизонтальные водотрубные вспомогательные 
«БАБКОК и 
ВИЛЬКОКС» 

8500 1,6 0,66 240,9 

Вертикальные огнетрубные и водотрубные вспомогательные 
«КОВ - 8» 220 0,5 0,017 6,205 
«КВЦ -  15 – 18» 450 0,8 0,035 12,775 
«КОХРАН» 1000 – 4550 1,0 – 1,7 0,077 – 0,35 28,105 – 127,75 
«ОЛЬБОРГ АQ – 
3,  
АQ – 9» 

800 – 12500 
10000 - 35000 

0,75 
1,6 

0,062 – 0,97 
0,77 – 2,70 

22,63 – 354,05 
281,05 – 985,5 

«САНРОД» 1500 – 14000 
30000 - 35000 

0,7- 0,75 
1,8 

0,12 – 1,08 
2,32 – 2,71 

43,8 – 394,2 
846,8 – 989,15 

«СПЭННЕР» 450 - 2270 0,7 0,035 – 0,18 12,775 – 65,7 
«УБИГАУ» 750 - 1000 0,5 0,058 – 0,077 21,17 – 28,105 

Водотрубные однопоточные  вспомогательные 
«КВВА» 1000 - 12000 0,5 – 2.8 0,077 – 0,93 28,105 – 339,45 
«КВКА 6/5» 6000 + 5000 0,6 0,085 31,025 
«ВЭПОРАКС» 3500 1,0 0,27 98,55 
«КЛЕЙТОН» 260 - 4700 1,1 – 2,8 0,02 – 0,36 7,3 – 131,4 
«МИУРА  VWS  и   
VW» 

400 – 1600 
2000 - 6700 

1,0 
1.0 

0,031 – 0,12 
0,15 – 0,52 

1,315 – 43,8 
54,75 – 189,8 

«КВI - 1» 30000 2,65 2,31   843,15 
«КВ – 2» 25000 1,75 1,93 704,45 
«ФОСТЕР 
УИЛЕР» 

4500 - 32000 1,7 0,35 – 2,5 127,75 – 912,5 

Водотрубные двухконтурные вспомогательные 
«ОЛЬБОРГ АТ – 
4, 
АТ – 8» 

6000 – 40000 
30000 - 80000 

2,3 
2,3 

0,46 – 3,09 
2,32 – 6,19 

167,9 – 1127,85 
846,8 – 2259,35 

Водотрубные с принудительной циркуляцией вспомогательные  
«ЛА – МОНТ» 650 0,7 0,05 18,25 

Водотрубные с принудительной циркуляцией утилизационные 
«ЛА – МОНТ» 600 0,5 0,046 16,79 
«ГРИН 
ДИЗЕКОН» 

7700 1,15 0,60 219 

В таблице не рассматривались котлы высокого давления паротурбинных 

судов.  
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Вспомогательный и (или) утилизационный котел есть на каждом судне. 

Зная число судов, осуществляющих перевозки, можно приблизительно  

определить общее количество фосфата натрия, дозированное в котлы в течение 

года. И, таким образом, оценить общее количество соединений фосфора, 

попавшее в морскую воду в результате продувок. 

На текущий момент по данным конференции ООН по морскому 

транспорту за 2020 год [4] морскими перевозками занято 98140 судов. 

Воспользовавшись данными источника [4], (таблица 2.2.,[4]), можно 

приблизительно определить количество балкеров, контейнеровозов, нефтяных 

танкеров, судов для перевозки генеральных грузов и других типов судов, 

занятых морскими перевозками. Средний дедвейт судов указан в этой же 

таблице [4] (таблица 2.2.,[4]).  

Паропроизводительность вспомогательной котельной установки связана с 

водоизмещением судна зависимостью [5]:   

                                    Dпв = b∙D                                                                          (3) 

где     Dпв  - паропроизводительность котла, кг/ч;  

D – водоизмещение судна, т; 

b – коэффициент для большинства сухогрузных судов с  

электрифицированными вспомогательными и палубными  

механизмами в пределах 0,1 – 0,15; для танкеров 0,2. 

Оценка водоизмещения судов по дедвейту была проведена по данным [6]. 

Для балкеров и контейнеровозов с дедвейтом более 21000 т среднее 

водоизмещение приравнивалось к дедвейту. 

Оценочное количество соединений фосфора, сброшенное в море с судов, 

представлено в таблице 2. 
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Таблица 2.  Общее количество соединений фосфора,  
сбрасываемое с судов в течение года. 

Возраст судов, год 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 Старше20 Всего 
Балкеры 

Количество судов 2419 5046 2236 1075 1189 11965 
Средний дедвейт, т  84714 78169 65767 67246 50973 - 
Паропроизв., кг/ч 8471,4 7816,9 6576,7 6724,6 5097,3 - 
Расход ФТ, кг/сут; 
кг/год 

1584 3047,8 1135,9 559 468 6794,7 
2480066 

Танкеры нефтяные 
Количество судов 1593 2059 2237 1221 3756 10866 
Средний дедвейт, т  93311 72952 71391 86251 9924 - 
Водоизмещение, т 114215 90588 88761,6 106059,6 13845,4 - 
Паропроизв., кг/ч 22843 18117,

6 
17752,3 21211,9 2769 - 

Расход ФТ, кг/сут; 
кг/год 

2813,2 2882,6 3069,2 2002,4 803,8 11571,2 
4223488 

Контейнеровозы 
Количество судов 838 1095 1761 788 889 5371/5,4% 
Средний дедвейт, т  80070 73137 43993 40934 20186 - 
Водоизмещение, т - - - - 27203 - 
Паропроизв., кг/ч 8007 7313,7 4399,3 4093,4 2720,3 - 
Расход ФТ, кг/сут; 
кг/год 

518,7 618,7 598,7 249 186,7 2171,8 
792707 

Суда для генеральных грузов 
Количество судов 801 2151 2702 1249 10410 17313/17,6% 
Средний дедвейт, т  7933 8029 5455 5902 2772 - 
Водоизмещение, т 12179 12313 8620 9275 4569 - 
Паропроизв., кг/ч 1217,9 1231,3 862 927,5 456,9 - 
Расход ФТ, кг/сут, 
кг/год 

75,3 204,3 181 89,9 364,4 914,9 
333939 

Прочие суда 
Количество судов 4307 6271 5938 3052 15476 35044/37,5% 
Средний дедвейт, т  11613 6267 8682 8034 4304 - 
Водоизмещение, т 17141 9805 13220 12320 6908 - 
Паропроизв., кг/ч 1714,1 980,5 1322 1232 690,8 - 
Расход ФТ, кг/сут, 
кг/год 

568,5 
 

476,6 605,7 289,9 820,2 2760,9 
1007729 

Другие суда 
Количество судов - - - - - 17581/18% 
Средний дедвейт, т  - - - - - 1353,8 
Водоизмещение, т - - - - - 2346 
Паропроизв., кг/ч - - - - - 234,6 
Расход ФТ, кг/сут; 
кг/год 

- - - - - 316,5 
115523 

Средний дедвейт судов взят из источника [4], таблица 2.2. 
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Результаты исследования. По самым приблизительным подсчетам, 

воспользовавшись формулой (1), и умножив среднее значение суточного 

расхода фосфатов на количество судов, примерный расход фосфатов всеми 

судами в сутки равен  двадцать четыре с половиной тонны (24,53 т). Почти 

половина сброса фосфатов (11,57 т) приходится на нефтеналивные танкеры.  

Годовой расход фосфатов оценен с учетом, что судовые котды работали 

все дни в году, и составляет без малого девять тысяч тонн (8953,45 т). Такая 

масса  соединений фосфора сбрасывается в морскую среду с судов в течение 

года. 

Что происходит с ними дальше? Часть нерастворимых соединений, к ним 

можно отнести гидроскиапатит,  не будет использована живыми организмами, 

осядет на дно и пополнит резервный слой фосфатов.  

Фосфор - элемент, необходимый для синтеза генетического материала 

клетки (ДНК, РНК), соединений, аккумулирующих энергию (АТФ). Фосфор, 

попавший в водоем в виде растворенных солей фосфорной кислоты (анион 

РО4
3-), усвоится фитопланктоном (это, главным образом, одноклеточные 

водоросли  - сине-зеленые,  диатомовые, динофитные, зеленые, панцирные 

жгутиконосцы) и  другой растительностью [7].  

Не поглощенные гидробиосом, анионы РО4
3- прореагируют с кальцием, 

основным элементом, определяющим жесткость морской воды, с образованием 

нерастворимых соединений, и также осядут на дно, но это маловероятно.  

Содержание анионов фосфора в зоне фотосинтеза невелико. Фосфор 

является биогенным элементом, лимитирующим рост водорослей в океане. Там, 

где растворенные соединения фосфора становятся доступными для 

фитопланктона и фитобентоса (высшей водной растительности), биологическая 

продуктивность водоема повышается. По нашим оценкам один грамм фосфора, 

усвоенный водорослями, приводит к образованию в водоеме 37 грамм 

органического вещества. 
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Увеличение содержания в воде фосфатов может быть следствием 

природных явлений. Большой вклад в кормовую базу фитопланктона вносит 

явление апвеллинга - наличие восходящих океанических потоков, выносящих 

отложения фосфора в освещенную зону фотосинтеза [7]. Однако, в прибрежных 

зонах, находящиеся в воде фосфаты имеют скорее антропогенное 

происхождение. 

Фитопланктон принадлежит к организмам – продуцентам. Они 

используют солнечную энергию, небольшое по составу количество биогенных 

элементов и активно размножаются, создавая кормовую базу для других 

участников экосистемы. Поступление фосфат-анионов в воду, при наличии в 

ней соединений азота и углерода, на хорошо освещенных небольших глубинах 

приводит к бурному росту фитопланктона. Наблюдается явление эвтрофикация 

водоема – повышение уровня продуктивности вод благодаря увеличению в них 

концентрации биогенных элементов. 

Не вся образовавшаяся масса фитопланктона передется на следующий 

трофический уровень, т.е. поедается зоопланктоном и другими. Возникает 

пирамида биомассы, в основании которой лежит избыток фотосинтезирующих 

продуцентов [7]. Отмирающие части водорослей окисляются организмами – 

редуцентами с поглощением кислорода и выделением углекислого газа. При 

погружении на дно в процессе анаэробного окисления выделяется метан, 

аммиак, сероводород, продукты неполного окисления. При большом 

количестве водорослей происходит загрязнение водоема альготоксинами, замор 

рыбы из-за отсутствия в воде кислорода [7]. Особенно это характерно для 

прибрежных экосистем и мелких морей.  

Анализ содержания биогенных элементов в водах Азовского моря [8] не 

выявил зависимости содержания в воде фосфатов от стока реки Дон и осадков. 

Неоднозначны результаты по влиянию на содержание фосфатов направления и 

скорости ветра. Содержание фосфатов возрастает в летний период до 25 мг/м3, 

осенью снижается до 20 мг/м3, и весной составляет 13 мг/м3 [8]. При таких 
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концентрациях фосфатов наблюдается цветение сине-зеленых водорослей на 

всей акватории моря, и особенно в прибрежных районах, что приводит к 

снижению в воде кислорода, загрязнению воды токсинами и систематическому 

замору рыбы.  

Для океанов пирамида имеет перевернутый характер – биомасса 

зоопланктона больше чем фитопланктона [7]. Океанические районы имеют 

низкий уровень биологической продуктивности, поэтому, появление в воде 

дополнительных фосфатов к эвторофикации не приводит.  

Выводы. Исследования влияния увеличения содержания биогенных 

элементов в морской воде в результате судоходства на эвтрофикацию водоемов 

не производились.  Сравнительно небольшое, по нашим подсчетам, количество 

фосфатов, сброшенное в морскую среду с судов в течение года и в разных 

районах плавания, возможно, не может изменить состояние экосистемы в 

целом. Однако, в районах интенсивного судоходства, в прибрежных зонах, на 

небольших глубинах дополнительное поступление лимитирующего биогенного 

элемента может привести к повышенному росту фитопланктона и связанным с 

этим последствиям. Возможно, стоит выделить зоны повышенной опасности 

эвтрофикации водоемов и сокращать сброс там биогенных веществ с судов. 

Предотвратит тепловое и химическое загрязнение воды оборудование судов 

системой утилизации тепла продувочной воды котлов с последующим ее 

отстаиванием и фильтрацией. Хорошим решением может стать использование 

на небольших морских судах термомасляных вспомогательных и 

утилизационных котлов,  не требующих дозировки каких-либо препаратов и 

продувок.         
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Паньків Г.В.  

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД У М. БЕРЕЖАНИ ЗА ДОПОМОГОЮ 

СИНТЕТИЧНИХ ІОНООБМІННИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Паньків Галина Володимирівна,  

викладач природничих дисциплін 

Відокремлений структурний підрозділ «Бережанський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України» 

 

Нераціональне та необдумане використання водних ресурсів призводить 

до екологічної кризи – відсутність придатної до використання прісної води. 

Щорічно ситуація у світі значно погіршується. Така проблема стає досить 

актуальною і для нашої держави. Відсутність контролю на незаконні скиди 

стоків в поверхневі води викликає ряд екологічних проблем. Одним із шляхів 

вирішення яких, є пошук дієвого та незатратного методу очищення таких вод. 

Малі річки формують якість води, гідрологічний та хімічний режими, 

ресурси води середніх, а в свою чергу, великих рік, створюючи природні 

ландшафти значних територій. Також існує і зворотній зв'язок, тобто 

функціонування басейнів малих річок визначається станом регіональних 

ландшафтних комплексів. 

Через збільшення урбанізації зростає попит на якісну і чисту воду, але це 

в свою чергу, призводить до значного зростання кількості міських стоків, які 

несуть загрозу здоров’ю та життю населення [1, с.40]. 

Для дослідження я обрала один із найпопулярніших методів очистки – 

іонообмінний метод з використанням синтетичних матеріалів (цеоліт NaA типу 

та катіоніт КУ – 2 – 8). 

Іонообмінний метод відноситься до сорбційних методів очищення води. 

Іонообмінними матеріалами виступають зазвичай тверді речовини, міцні та з 

стійким хімічним складом. Вони є нерозчинні, тому можуть мати у своєму 
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складі функціональні групи для здійснення іонізації та обміну електронами[2, 

с.62]. 

Об’єктом дослідження є очищення міських стоків річки Золота Липа на 

прикладі амонійного азоту. На склад і стан річки Золота Липа впливають не 

лише стічні води скинуті в межах міста Бережани, але і наявність осушних 

систем внизу по течії. Через незавершене будівництво напірних каналізаційних 

колекторів, очисні споруди міста не працюють, що призводить до попадання в 

ріку неочищених стоків. Категорія річки вище м. Бережани становить 2-3 (4 – 

по нітратах), та за рахунок впадання в межах міста Зарайського потічка 

категорія ріки нижче міста не міняється, окрім БСК (біологічного споживання 

кисню) – 6 категорія. При впаданні р.Золота Липа в р.Дністер категорійність 

також зберігається (за вийнятком нітратів – 7,5, феруму – 4). 

Цеоліт NaA типу та катіоніт КУ – 2 – 8 різні різняться своєю структурою, 

хімічним складом та властивостями. Цеоліт кристалічний, по своєму 

зовнішньому вигляді нагадує дрібний пісок, а катіоніт є гелеподібною 

речовиною полімеризаціного типу. 

При дослідженні ємність катіоніту КУ – 2 – 8 та синтетичного цеоліту до 

іонів NH4
+ зменшується за рахунок зростання рН та підвищення солей у складі 

стічної води. Вони є досить селективними до поглинання іонів твердості на 

відміну від цеолітів природнього походження. Тому, наприклад, катіоніт КУ – 2 

– 8 рекомендовано використовувати для концентрації амонію при високому 

відношенні амонію до іонів твердості[2, с.228, 240]. 

Результати досліджень наведено у таблиці 1. 
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Таблиця 1. 

№ циклу 

Об’ємна витрата 
модельного розчину 

Перші 
прояви 
NH4

+ в 
очищеній 
воді, ОК 

Досягнення 
концентрації 
NH4

+, N/дм3 

Динамічна обмінна 
ємність, мг 

10-3 дм3/с 10-4 дм3/с 

Катіоніт КУ – 2 – 8 
1. 3,48 11,5 330 625 36,3 
2. 2,75 9,09 12 57 1,02 
3. 3,55 12,03 90 195 10,0 

Цеоліт NaA типу 
4. 2,44 8,5 32 365 2,5 
5. 2,50 8,7 24 75 1,6 
6. 2,34 8,1 69 142 4,5 
 

Список літератури 
1. Запольський А.К., Мішкова–Клименко Н.А. та ін. Фізико–хімічні основи 

технології очищення стічних вод. – К.: Лібра, 2000. – 552 с. 

2. Сакалова Г. В. Науково – теоретичні основи комбінованих процесів 

очищення водних середовищ із використанням природних сорбентів : дис. докт. 
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ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ 

Ханько А.В.  

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕГАТИВНОГО 

ТОЛСТОПЛЕНОЧНОГО ФОТОРЕЗИСТА SU-8 

 

Ханько Андрей Викторович 

аспирант кафедры математики и физики, учреждения образования 

«Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Материал SU-8, впервые запатентованный корпорацией IBM в 1989 году, 
является обратным УФ фоторезистом, относящимся к типу эпоксидных смол. 
Он специально разработан для систем с очень толстыми слоями, имеющих 
высокое аспектное соотношение. При помощи стандартного литографического 
оборудования уже были получены пленки толщиной до 2 мм и с аспектным 
соотношением выше 20. 

Поскольку структуры из SU-8, получаемые литографическим способом, 
являются достаточно стабильными после облучения УФ светом, они широко 
используются для изготовления механических частей микросистем, таких как 
шестеренки, катушки, консоли и бороздки, в полимерных микроиндукторах, в 
гидрофонах, реализованных по МОП технологии, используемых для подводных 
работ, в акселерометрах и т.д. Поскольку SU-8 является относительно 
недорогим материалом, не требующим высоких технологических температур, 
из него также формируют мембраны с регулируемой толщиной, на которые 
литографическим методом наносят печатные схемы. 

Уникальность SU-8 заключается в его свойствах, которыми не обладает 
ни один другой используемый в настоящее время фоторезистивный материал. 
Из него не только изготавливают структуры большой толщины, но, поскольку 
SU-8 относится к классу эпоксидных смол и обладает превосходными 
адгезионными качествами, его применяют практически с любыми подложками. 
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Это особенно важно при использовании SU-8 в качестве структурного или 
диэлектрического материала. 

SU-8 обладает несколькими свойствами, делающими его 
привлекательным для использования в качестве структурных и 
диэлектрических материалов. Во-первых, из него на традиционном 
оборудовании за один технологический проход можно формировать слои 
толщиной 2...1000 мкм. Во-вторых, он обладает исключительной оптической 
прозрачностью, что делает возможным проведение четкой регулировки 
нанесения следующих слоев литографическим методом. В-третьих, конечная 
полимерная структура с большим количеством поперечных связей обладает 
высокой химической устойчивостью и хорошими температурными 
характеристиками, позволяющими выдерживать технологические процессы с 
температурами, превышающими 250 °С. И, наконец, SU-8 обладает отличными 
механическими свойствами. В таблице 1 приведены некоторые механические, 
физические и электрические свойства SU-8 [1, 2]. 

 

Таблица 1. Основные свойства фоторезиста SU-8 
Характеристика Значение Примечание 

Модуль упругости Е, ГПа 4, 95 ±0,42 Процесс спекания при 200 °С, тест 
деформации балки 

Коэффициент Пуассона 0,22 Процесс спекания при 95 °С 

Температура стеклования Тg ≈ 55 
Для пленки, не подвергавшейся 
облучению (без образования полимерных 
связей) 

Температура стеклования Тg, 
°С > 20 

Для полностью полимеризованной пленки 
(после процессов облучения и спекания 
при 200 °С) 

Температура разрушения Тg, °С ≈ 380 
Для полностью полимеризованной пленки 
(после процессов облучения и спекания 
при 200 °С) 

Коэффициент теплового 
расширения, (Рpm 
(промиль)°С)-1 

52,0 ±5,1 
Процесс спекания при 95 °С, 
термоцикличный тест при нанесении на 
кремниевую подложку 

Теплопроводность, Вт×м-1К-1 0,2 Приведено значение типичное для всех 
полимеров 

Усадочная деформации 0,075 Процесс спекания при 95 °С 
Относительная диэлектрическая 
проницаемость е при 10 МГц 3-4 Процесс спекания при 100 °С 
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Основными технологическими операциями при работе с фоторезистом 

SU-8 являются: экспонирование, обжиг, проявление и травление (рисунок 1). 

 

Рис.1 Основные этапы фотолитографии 

 

Для получения микроформ компонентов микроэлектромеханических 

систем был спроектирован чертеж фотошаблона диаметром 100 мм для 

контактной литографии. Чертеж содержит матрицу тестовых элементов, а 

также компонентов микроэлектромеханических систем: шестеренок 

(диаметром от 450 до 4500 мкм), осей (диаметром от 100 до 1000 мкм), 

гребенчатых структур акселерометров емкостного типа, упругих подвесов, а 

также структур специального назначения с минимальным размером элемента 5 

мкм. 

Для работы с фоторезистом SU-8 было подобрано и модернизировано 

оборудование: 

– для нанесения – центрифуга с возможностью вакуумного крепления 

подложки диаметром до 10 см и скоростью вращения от 500 до 8000 оборотов в 

минуту с заданным ускорением; 

– коллимированный источник UV-излучения для экспонирования на 

заданной длине волны образцов небольшого размера; 
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– осветитель люминисцентный ОИ-18А и набор светофильтров для 

экспонирования на длине волны 380 нм с отсеканием длин волн ниже 350 нм; 

– спектрометр для определения спектра испускания фоторезиста с 

возможностью регистрации спектров в области длин волн от 200 до 1000 нм. 

Для обеспечения хорошей адгезии к различным подложкам (например, к 

стеклу, меди, золоту и т.д.) в стандартный технологический процесс вводятся 

дополнительные операции по нанесению и обжигу специального подслоя до 

нанесения фоторезиста и его последующего удаления вместе с фоторезистом. 

Одной из наиболее серьезных проблем, возникающих при работе с 

фоторезистом SU-8, является сложность его удаления после задубливания. 

Даже такие способы, как плазменное удаление и использование сильных 

растворителей (таких как полидиметилсилоксан) не гарантирует полное 

удаление фоторезиста, что бывает необходимо при получении свободных 

микрроструктур. 

Описанный выше специальный подслой обеспечивает не только 

повышение адгезии к подложке, но также значительно упрощает процесс 

удаления задубленного фоторезиста. 
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Особый интерес для химиков-исследователей представляют производные 

флуоресцеина по причине их перспективного использования в качестве 
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фотокатализаторов и хемосенсоров на различные молекулы. Придание им 

амфифильных свойств позволило бы применять данные системы в форме 

высокоупорядоченных агрегатов, однако в литературе подобные соединения не 

представлены. 

На первом этапе выполнения данной работы было необходимо получить 

производные фуоресцеина, содержащих терминальную тройную связь. Таким 

образом, были синтезированы по литературной методике [1] соединения (1-2), а 

также новое соединение (3) (рис. 1) c выходами 63-89%. Структуры 

полученных соединений были подтверждены методами одномерной (1Н и 13С-

{1H}) спектроскопией ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и методом масс-

спектроскопии высокого разрешения ESI. Для соединения (3) удалось 

вырастить кристаллы, пригодные для рентгено-структурного анализа 
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Рис. 1. Структура полученных производных флуоресцеина 1-3 

 

Далее, в результате медь-катализируемой реакции азид-алкинового 

циклоприсоединения (CuAAC), были синтезированы новые 1,2,3- триазол- 

производные флуоресцеина (4-8) с выходами 63-72% (рис. 2). Структуры 

полученных соединений также были подтверждены методами одномерной (1Н 

и 13С-{1H}) спектроскопией ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и методом 

масс-спектроскопии высокого разрешения ESI. 
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Рис. 2. Структуры полученных триазол производных 4-8 

 

В ходе выполнения исследования было обнаружено, что серия 

полученных новых соединений (4-8) проявляет интенсивную флуоресценцию в 

зеленой области видимого спектра. Также была изучена зависимость 

интенсивности флуоресценции от концентрации водных растворов 

соответствующих соединений при рН=7.4.  
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Рис. 4 а) Спектр флуоресценции соединения 7 при концентрациях 0,006 ммоль/л, 0,125 

ммоль/л, 0,5 ммоль/л б) Зависимость интенсивности излучения от концентрации раствора 

соединения 7. Условия регистрации люминесценции: ТРИС (С = 50 ммоль/л), рН= 7.4, 

Т=25°С, (λ возб.=490 нм). 
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На примере соединения (7), как видно из полученных данных, по мере 

увеличения концентрации наблюдается линейный рост интенсивности 

флуоресценции, который достигает максимума интенсивности эмиссии при 

соответствующей концентрации (табл. 1). Затем наблюдается тушение 

люминесценции. Примечательно, что меняется вид спектра – по мере 

увеличения концентрации наблюдается батохромный сдвиг. Подобный сдвиг 

свидетельствует о снижении полярности красителя, что может быть связано с 

его агрегацией в водных растворах. Аналогичная тенденция наблюдается для 

всех полученных триазолов.  

 

 
Таблица 1. Концентрация максимальной интенсивности люминесценции для 

соединений 4-8 при рН = 7.4 (ТРИС, 50 мМ).  

Соединение 4 5 6 7 8 
С max эмис., 
моль/л 

0.1 0.11 1 0.008 0.5 

 

Для проверки наличия агрегатов были изучены размеры водных 

растворов соединений 4-8 при рН=7.4 с использованием метода ДРС. Для этого 

была приготовлена серия растворов при разных концентрациях: при 

концентрации меньше и больше концентрации максимальной люменесценции 

С max эмис. Полученные результаты экспериментов представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. Средний гидродинамический диаметр агрегатов соединений 4-8 при рН = 7.4 
(ТРИС, 50 мМ). 

№ соединения С, ммоль/л d, нм Pdi 
4 0.06 - - 

1 187 ± 28 0,161 ± 0,094 
5 0,06 - - 

1 96 ± 2 0,196 ± 0,008 
6 0,5 - - 

5 219 ± 18 0,156 ± 0,070 
7 0,002 - - 

0,25 350 ± 1 0,424 ± 0,008 
8 0,25 - - 

1 526 ± 9 0,319 ± 0,011 

 

Согласно полученным данным в области высоких концентраций водных 

растворов соединений 4-8 образуются субмикронные ассоциаты с размерами 95 

до 530 нм с индексом полидисперсности менее 0,2. При концентрациях, 

система нестабильна, что свидетельствует об отсутствии образовании 

агрегатов. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому 

федеральному университету для выполнения государственного задания в сфере 

научной деятельности №  0671-2020-0063. 
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НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 

Оксана Олійник, 

Ірина Соколовська 

викладачі природничих дисциплін 

відокремлений структурний підрозділ 

«Бережанський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України» 

м. Бережани, Україна 

 

В сучасних умовах ми вже не можемо уявити собі життя без засобів 

медіа та  комунікаційних технологій. Зростання ролі засобів масової інформації 

призводить до підвищення вимог до їх значущості в суспільному житті. 

Встановлено, що ЗМІ є найважливішими прийомами соціалізації особистості на 

сучасному етапі розвитку суспільства. Впливу мас-медіа інформації на 

становлення особистості, формування її світогляду, способу та стилю життя 

присвячено безліч вітчизняних та зарубіжних досліджень. 

ЗМІ – один із соціальних інститутів, що тією чи іншою мірою виконують 

замовлення суспільства та окремих соціальних груп щодо певного впливу на 

населення в цілому, в тому числі й на окремі вікові та соціальні категорії. 

Важливо визначити два аспекти такого впливу. По-перше, засоби масової 

інформації істотно сприяють засвоєнню людьми різного віку широкого спектра 

соціальних норм та формуванню у них ціннісних орієнтацій у сфері політики, 

економіки, здоров’я, права тощо. По-друге, ЗМІ фактично є своєрідною 
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системою неформальної освіти та просвіти різних категорій населення. При 

цьому користувачі засобів масової інформації здобувають досить різнобічні, 

суперечливі, несистематизовані знання, відомості з різних питань суспільного 

та політичного життя. 

Проблеми засобів масової комунікації вивчають соціологи, психологи, 

педагоги, представники інших наук. У масовому, а не лише в науковому обігу, 

з’явилися такі поняття, як «медіа грамотність», «медіа культура», що означають 

нові якості й нові здатності як окремої людини, так і всієї спільноти, що 

ефективно взаємодіють в умовах інформаційного суспільства. 

ЗМІ використовують майже всі канали сприйняття. Завдяки цьому вони 

відіграють велику роль у культурному обміні, у вихованні молоді, а також у 

процесах управління різними галузями соціальної сфери. 

На жаль, у молодіжному середовищі спостерігається бездумне, «всеїдне» 

поглинання інформації, яка надходить з телеекранів, комп’ютерних моніторів 

та з радіоприймачів. Молодь віддає перевагу розважальним шоу, «мильним 

операм», серіалам, жанровим і комп’ютерним іграм тощо. Занурюючись у 

віртуальний світ, молоді люди часто не вдумуються у зміст того, що 

сприймається. Так поступово притупляється потреба в надбанні знань, в 

духовно-естетичному збагаченні. Для молоді, що належить до так званого 

всеїдного типу глядачів і слухачів, медіа-мистецтва виконують лише 

розважальну або релаксаційну функцію. У зв’язку з цим педагогами й 

психологами введений спеціальний термін – інформаційна криза, тобто 

неможливість осмислити інформацію, найти і відібрати з величезного її потоку 

найактуальнішу, яка б сприяла духовному збагаченню кожної особистості. 

Відомо, що медіа можуть бути і потужним джерелом знань, і серйозною 

завадою у навчанні та вихованні, і добрим засобом розвитку, і його гальмом. 

Засилля низькопробної в художньому і змістовому сенсі продукції кіно- і 

відеоринку, сцени насильства – все це вимагає посилення уваги педагогів до 

виховання засобами медіа, уміння на ретельно відібраному матеріалі розвивати 
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високий рівень художнього сприйняття, пізнавальні інтереси і творчі 

можливості особистості. 

Наразі численні медійні канали створюють особливе інформаційне поле, 

під впливом якого формуються соціальні, моральні, художні, естетичні цінності 

та інтереси. Екранні медіа, до яких відносять кіно, телебачення, відео, інтернет 

тощо, впливають на глядача значно ефективніше, ніж традиційні друковані 

тексти. Медіа-інформація одночасно впливає і на слух, і на зір, синтезуючи 

практично всі притаманні людству способи спілкування. 

Здоровий спосіб життя повинен бути невід’ємною частиною світогляду 

кожної молодої людини. Проте, не зважаючи на гасла типу “молодь обирає 

здоровий спосіб життя!”, ми всі розуміємо, що це лише гасла. Як це не прикро 

визнавати, та досить мала частка сучасної молоді обирає здоровий спосіб 

життя. 

Процес формування ціннісних орієнтацій молоді опосередкований 

багатьма соціально-психологічними та психолого-педагогічними чинниками: 

матеріальними умовами життєдіяльності, індивідуально-типовими рисами 

особистості, її нахилами, здібностями, комунікативними вміннями, якістю 

виховного впливу школи, сім’ї та інших інституцій соціалізації [2, 112]. 

Численні соціально-психологічні дослідження свідчать про те, що зміни у 

соціальній сфері суспільства, які оголошують саме засоби масової інформації, 

неминуче викликають зміни у світогляді студентської молоді. Наприклад, 

«ринкова орієнтація», «світ конкуренції» породжує прагнення до слави, до 

переваги над іншими, а пропагування «культу грошей» викреслює всі людські 

моральні цінності та розповсюджує вседозволеність при певному 

матеріальному статку. 

Відповідаючи на соціальні очікування і ціннісні орієнтації, ЗМІ є 

каталізатором соціальних процесів і змін. Сучасний медіапростір, як і 

суспільство в цілому, характеризується загальним станом «переоцінки 

цінностей», кризою аксіонормативної системи суспільства, відсутністю 
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об’єднуючої культурної ідеї. Культурна і політична кризи привели до того, що 

засоби масової інформації перестали виховувати, центрувати і формувати 

моральну і естетичну свідомість молоді. Разом з цим вони (ЗМІ) втратили і 

свою ключову функцію - забезпечення соціально-інтеграційної єдності. 

Ідеологічний і ціннісно-нормативний вакуум юнацької свідомості 

заповнюється, образно кажучи, «підручними засобами», і в цьому процесі не 

останню роль відіграють ЗМІ [1, 54-61]. 

В цілому можна назвати найважливіші психологічні чинники соціалізації 

молоді: соціально-психологічні (характеризують мікросередовище, його 

інституції соціалізації, норми, цінності; ефективні умови взаємодії, 

взаєморозуміння, сприйняття людьми один одного; механізми впливу на 

особистість, розвиток її потреби у спілкуванні тощо); психолого-педагогічні та 

соціально-педагогічні (проявляються у вибірково-активному ставленні молоді 

до сфери спілкування, яка переважає, до педагогічних впливів сім’ї, суспільних 

інституцій, соціально-моральних цінностей і норм, які представлені на 

мікрорівні) [3, 33]. 

В незрілому віці соціалізація здебільшого проходить під впливом 

інформації, яку молодь не завжди отримує з якісних, перевірених джерел. 

Серйозність проблеми полягає в тому, що джерелами інформації з 

проблематики щодо здорового способу життя є молодіжний соціум (тобто 

ровесники), що не завжди є бажаним джерелом, та засоби масової інформації, 

що частіше за все мають сумнівну якість. Тут може негативно виявлятися і 

особистісний вплив (скажімо, сильної, але не позитивної особистості), і 

опосередкований вплив небажаного середовища. В цей же час інформацію, 

якою володіє молодь стосовно здорового способу життя, вона отримує 

стихійно, випадково, до того ж неповну, а досить часто у викривленій 

інтерпретації. Тому такий стан сьогодні неприпустимий . 

Фізичне середовище спільноти і суспільства можуть бути відображенням 

їхнього ставлення до здоров’я. До індикаторів середовища відносять: 
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доступність сфери охорони здоров’я, сприятливість середовища, в якому ми 

живемо, працюємо. Впливи мас-медіа на ці фізичні середовища ще не досить 

розкриті, хоча зміни в них можуть суттєво впливати на здоров’я людей 

(наприклад, наявність здорових продуктів у супермаркетах). Хоча сьогодні 

мало що відомо про вплив мас-медіа на індикатори здоров’я на суспільному 

рівні, проте можна говорити про зв’язок між мас-медіа та іншими індикаторами 

суспільного рівня. Можливості впливу мас-медіа на індикатори здоров’я на 

суспільному рівні є досить значними. 

Таким чином, можна стверджувати, що засоби масової інформації 

спроможні впливати на здоров`я людей на різних рівнях організації 

суспільства. Проте, медіа це лише один сет стратегії втручання. ЗМІ можуть 

впливати на всіх рівнях організації, оскільки зростає розуміння суспільством і 

урядовими структурами держави щодо значущості використання мас-медіа 

чимдалі зростає, а відтак поширюється розуміння людської поведінки у 

соціальних системах. 
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 Висвітлимо принципове питання теорії штучного інтелекту – питання 

організації методів алгоритмічних дерев класифікації, ідея яких в свою чергу 

полягає в апроксимації масиву початкової навчальної вибірки (НВ) набором 

автономних різнотипних алгоритмів класифікації. 

Нехай задано початкову НВ загального вигляду як послідовність 

навчальних пар відомої класифікації (потужності ) та деяку систему (набір) 

незалежних та автономних алгоритмів розпізнавання (класифікації) для 

початкової НВ . Далі необхідно ввести наступні множини, 

які представляють розбиття даних НВ відповідними алгоритмами класифікації 

: 

                           .                     (1) 

Зауважимо, що для спрощення пояснень кожний з автономних алгоритмів 

класифікації  генерує на виході значення лише в межах бінарної множини 

{0,1}, зокрема  у разі вдалої класифікації об‘єкта  та  – у 

протилежному випадку.  
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Відмітимо, що система множин  буде фактично представляти собою 

повне поетапне розбиття множини  (зі зростанням величини  – задіяних 

алгоритмів класифікації), яке реалізується незалежними алгоритмами 

. Зауважимо, що залежно від початкового обрання набору 

алгоритмів класифікації  деякі з множин  можуть бути 

порожніми (випадок непридатності одного конкретного або декількох 

алгоритмів для апроксимації поточної НВ). 

На наступному етапі через величину  позначимо кількість входжень 

у початкову НВ тих навчальних пар , , які 

задовольняють базову умову належності . Відповідно через 

величину ,  позначимо кількість входжень у НВ тих 

пар  , які задовольняють умови  та 

. 

Отже, зважаючи на зазначене вище, сказане та за аналогією з методами 

селекції наборів елементарних ознак, можна ввести наступні величини, які 

доцільно розглядати, як певний критерій розгалуження в структурі АДК: 

          , , .                  (2) 

Зауважимо, що якщо об‘єкт  для всіх , тоді 

зрозуміло, що  та   при . Зокрема 

величина  характеризує частоту входжень членів послідовності 

 (дискретних об‘єктів) у множину , а відповідно величина 
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 характеризує частоту приналежності деякого об‘єкта  образу (класу) 

, за умови, що .  Слід зауважити, що наведена умова еквівалентна 

умові, що в послідовності алгоритмів  знайдеться такий алгоритм , 

що . Тоді величина  характеризує інформаційну ефективність 

розпізнавання приналежності деякого об‘єкту  до одного з класів 

  звичайно за умови, що  . 

На наступному етапі виникає принципове питання щодо належності 

об‘єкта  класам  (питання формування правила класифікації). 

Зрозуміло, що слід віднести об‘єкт   до того класу , для якого виконується 

просте співвідношення: 

                                             .                                             (3) 

Зауважимо, що тут , а співвідношення (3) представляє 

собою деяке правило класифікації, причому зрозуміло, що чим більше значення 

величини , тим вища ефективність правила. Оскільки єдиною 

інформацією, яка представляє розбиття образів , є початкова НВ,  

то під класом  розуміється сукупність усіх навчальних пар  НВ, 

які задовольняють співвідношенню , тобто умові належності. 

Аналогічно середня ефективність розпізнавання набору образів , 

які задані даними НВ за допомогою алгоритмів розпізнавання  

оцінюється наступною величиною: 

                           .                   (4) 
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Отже в даному випадку величину  можна вважати оцінкою 

апроксимації початкової НВ за допомогою набору незалежних алгоритмів 

класифікації . Зважаючи на саму ідею алгоритмічного дерева 

класифікації, яка була представлена вище, величину  можна 

отримати ще з таких міркувань: функцією розпізнавання  назвемо деяке 

відображення, яке кожному набору  ставить у відповідність деякий 

елемент множини  (тобто відповідний номер класу). 

Таким чином, функція розпізнавання (ФР)  представляє собою функцію 

вигляду , де  приймають значення з множини . 

Відповідно ФР  об‘єкт  однозначно відноситься до того 

класу (образу)                             , для якого виконується 

наступне співвідношення: 

                               .                                    (5) 

Нехай задано початкову НВ, тоді будемо вважати, що ФР  

правильно класифікує набір  масиву даних НВ, якщо 

, в протилежному випадку ФР  

неправильно класифікує навчальну пару . 

Далі, нехай величина  кількість всіх входжень навчальних пар 

 у початкову НВ, які правильно класифікуються ФР . 

Тоді введемо наступну величину: 
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                                                     .                                                         (6) 

Зауважимо, що дана величина  може вважатися загальною ефективністю 

ФР  для початкової НВ відносно деякого набору  алгоритмів 

класифікації . 

На наступному етапі дослідження виразимо величину  через 

запропоновані раніше величини  та ,                                                                 

. Для цього підрахуємо кількість тих навчальних 

пар , які правильно класифікуються ФР  та для яких 

виконується відношення належності . Нехай , тоді 

кількість всіх навчальних пар , які правильно класифікуються (при 

виконанні базової умови належності ) дорівнює . 

Тоді стає очевидно, що введена вище величина  розраховується за 

наступною формулою: 

                                         .                                   (7) 

Тут слід зауважити, що в формулі (7) можна брати до уваги тільки ті 

навчальні набори, для яких виконується співвідношення  (величина 

 аналогічна величинам із (2)). Отже, беручи до уваги щойно вказане 

зауваження щодо (7), можна представити величину  в наступному вигляді:  

                            .                              (8) 
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Зауважимо, що величина  була попередньо визначена на початку 

в виразах (2).  

На наступному етапі з формул  (7) та (8) отримаємо наступне: 

                      .                             (9) 

Оскільки , то будемо мати наступну ситуацію: 

                                           .                                         (10) 

Далі, функцію розпізнавання (7) позначимо через , причому функція  

задаватиметься наступним співвідношенням: 

          , якщо .         (11) 

Тоді з формул (9) та (11) безпосередньо будемо мати наступне: 

                        

                                    (12) 

Отже, з формул (10) та (12) для всіх ФР  випливає наступне: 

                                                                                                             (13) 

Так, відомо, що для довільного логічного дерева класифікації (ЛДК) 

система ознак (вершин, атрибутів) , яка фігурує в його структурі 

задає відображення: кожному об‘єкту  ставить у відповідність 

двійковий набір , де . Очевидно, що це 

відображення приймає тільки скінчене число значень, не більше ніж . З 

постанови задачі розпізнавання відомо, що довільна функція , яка задана 

на  та приймає скінчене число значень, буде називатися ознакою об‘єкта . 
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Таким чином, довільна система ознак  задає деяку узагальнену 

ознаку (а фактично – алгоритм класифікації) на множині . Тобто набір ознак 

 буде набором елементарних ознак – ознак у вигляді предикатів, 

які мають детерміновану природу – приймають значення з множини . 

Головна вимога до набору ознак  – це їх простота (звичайно для 

структур ЛДК). Причому, довільна ознака, яка отримана за певною схемою з 

фіксованого набору елементарних ознак , називається 

узагальненою ознакою. Тобто під терміном узагальнена ознака розуміється 

довільна детермінована ознака, на яку не накладається вимога простоти. З 

іншого боку, слід зауважити, що довільна вершина в структурі алгоритмічного 

дерева класифікації (АДК) (по аналогії з елементарною ознакою в структурі 

ЛДК) у вигляді алгоритму класифікації  буде в деякому сенсі частковим 

випадком узагальненої ознаки (саме в сенсі визначення узагальненої ознаки 

роботи). 

Висновки. Отже, оцінка якості (ефективності) набору алгоритмів 

 є ефективністю розпізнавання деякої побудованої структури 

АДК, яке задається набором алгоритмів , а величину  можна 

визначити для довільного алгоритму розпізнавання в структурі дерева 

класифікації.  

Отже зважаючи на все вище сказане можна зафіксувати наступне: 

1) Головна ідея методів алгоритмічного дерева класифікації полягає в 

покроковій апроксимації масиву початкових даних НВ набором відібраних та 

оцінених алгоритмів класифікації. 
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2) Зауважимо, що ФР вигляду (4) структури АДК є найефективнішим 

з усіх правил класифікації, які покривають дані початкової НВ на основі набору 

алгоритмів класифікації . 

3) Принципово важливим питанням концепції методів АДК 

залишається задача оцінки якості (ефективності, інформативності) набору 

алгоритмів класифікації (вершин структури дерева класифікації), а, отже, 

відбору критерію розгалуження в конструкції АДК. 

4) Величина  представляє собою найбільшу 

ефективність розпізнавання даних початкової НВ за допомогою фіксованого 

набору незалежних алгоритмів класифікації . 

5) Величину  для методів АДК можна інтерпретувати 

як частку всіх правильно класифікованих членів (навчальних пар) початкової 

НВ за допомогою ФР (4), причому жодна інша ФР (при заданому деякому 

наборі алгоритмів ) не може збільшити цієї частки 
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