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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
УДК 631.4:669

1

Адаменко Я.О., 1Качала Т.Б.,
2
А.-М.Дескалеску, 2В.Орос
1

Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу,
2
Університет Норд, м.Бая Маре (Румунія)

ПРОГНОЗНЕ ЗАБРУДНЕННЯ НАФТОПРОДУКТАМИ
ТРАНСКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ
Надана характеристика міжнародного проекту «Управління забрудненими
нафтопродуктами ділянками», що фінансується Європейською комісією в рамках
Програми співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна на 2007-2013 роки, а
також основні результати за перший етап виконання цього проекту.
Ключові слова: нафтопродукти, ґрунт, бази даних, транскордонна мережа, відходи,
екологічна безпека.
Представлена характеристика международного проекта «Управление загрязненными
нефтепродуктами участками», который финансируется Европейской комиссией в рамках
Программы сотрудничества Венгрия-Словакия-Румыния-Украина в 2007-2013 годах, а
также основные результаты за первый этап выполнения этого проекта.
Ключевые слова: нефтепродукты, грунт, базы данных, трансграничная сеть,
отходы, экологическая безопасность.
Presented characteristic of the international project "Management of contaminated
petroleum sites", funded by the European Commission under the Cooperation Programme
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine 2007-2013, as well as the main results of the first phase of
this project.
Keywords: oil, soil, databases, cross-border network, waste and environmental safety.
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ЕКОЛОГІЯ ПЕДОСФЕРИ
БАЗА ОПОРНИХ ДАНИХ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗЕМЕЛЬНИХ
МАСИВІВ ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІОННОГО ЗОНУВАННЯ ЗЕМЛІ
УДК 004.622
Толчевська О.Є.
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
БАЗА ОПОРНИХ ДАНИХ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗЕМЕЛЬНИХ МАСИВІВ ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ
У статті розглянута база опорних даних, яка необхідна для дослідження
характеристик земельних масивів. Вона складається з різних складових, таких як,
супутникові дані, карти полів, плани посівів, метеорологічні архіви, агрокліматичні дані,
довідкова інформація та ін Застосування цих даних допоможуть здійснювати значну
кількість досліджень в області сільського господарства і вивести дану галузь на новий
рівень розвитку.
Ключові слова: сільське господарство, база опорних даних, метеорологічна база
даних, дані дистанційного зондування Землі.
В статье рассмотрена база опорных данных, которая необходима для исследования
характеристик земельных массивов. Она состоит из различных составляющих, таких как,
спутниковые данные, карты полей, планы посевов, метеорологические архивы,
агроклиматические данные, справочная информация и др. Применение этих данных
помогут осуществлять значительное количество исследований в области сельского
хозяйства и вывести данную отрасль на новый уровень развития.
Ключевые слова: сельское хозяйство, база опорных данных, метеорологическая база
данных, данные дистанционного зондирования Земли.
The article reviewed the basis of the reference data, which is necessary to study the
characteristics of land areas. It consists of various components, such as satellite data, field maps,
plans crops, meteorological records, agro-climatic data, background information, etc. The use of
these data will help to carry out a significant amount of research in the field of agriculture and
bring the industry to a new level.
Keywords: agriculture, base reference data, meteorological data base, remote sensing of the
Earth.
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ЕКОЛОГІЯ ДЕМОСФЕРИ І МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ
УДК 551.2
1

Лабій Ю.М., 2Мердух І.І.3Крупчук Т.Ю.,
1
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
2
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
3
Поліклініка швидкої допомоги у м. Львові.
ГЕОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ І ЇХНЯ ДІЯ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ –
НЕРОЗВІДАНИЙ РЕСУРС КАРПАТСЬКОГО ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ
Геодинамічні процеси впливають на здоров’я, тривалість життя, роботу мозку
мешканців Карпатського туристичного регіону і життєдіяльність мікроорганізмів.
Інформація про дію геологічного середовища конкретних місцевостей на людей дозволить
раціонально експлуатувати не розвідані ресурси регіону і розробляти унікальні послуги
населенню і туристам.
Ключові слова: геодинаміка, здоров’я, коефіцієнт смертності, пульс, мислення.
Геодинамические процессы влияют на здоровье, продолжительность жизни, работу
мозгу жителей Карпатского туристического региона и жизнедеятельность
микроорганизмов. Информация о действии геологической среды конкретных местностей
на людей позволит рационально эксплуатировать не разведанные ресурсы региона и
разрабатывать уникальные услуги населению и туристам.
Ключевые слова: геодинамика, здоровье, коэффициент смертности, пульс,
мышление.
Geodynamic processes influence as health, life duration and brain capacity of people of
the Carpathian tourist region as vital functions of microorganisms. The information concerning
influence of geological environment of certain locations on people will enable to rationally
explore the unexplored resources of the region and develop unique services to population and
tourists.
Key words: geodynamics, health, death rate, pulse, thinking
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ТЕХНОЕКОЛОГІЯ
УДК 628.543; 665.543
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
ВПЛИВ СУЛЬФУРОСПОЛУКВУГЛЕВОДНЕВИХ ФРАКЦІЙ
НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЇХ ОЧИЩЕННЯ ФЕРИТНИМИ СПОЛУКАМИ
ВУГЛЕЦЕВОМІНЕРАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Описано вплив сульфуросполукна забруднення довкілля – природними і
викидними промисловими газами, що має екологічне, соціальне та народногосподарське
значення. Досліджено очищення забруднених газових середовищ від сірководню
методомфільтраційної
адсорбції
новими
вуглецевомінеральнимиматеріалами.
Запропонованатехнологія дає змогу зменшити викиди в довкілля, а значить підвищити
рівень екологічної безпеки промислових об’єктів.
Ключові слова: техногенні відходи, технології газоочищення, устаткування,
фільтрування, екологічна безпека.
Описано вплив сульфуросполук на забруднення довкілля – природними і викидними
промисловими газами, що має екологічне, соціальне та народногосподарське значення.
Досліджено очищення забруднених газових середовищ від сірководню методом фільтраційної
адсорбції новими вуглецево-мінеральними матеріалами. Запропонована технологія дає змогу
зменшити викиди в довкілля, а значить підвищити рівень екологічної безпеки промислових
об’єктів.
Ключові слова: техногенні відходи, технології газоочищення, устаткування,
фільтрування, екологічна безпека.
We describe the impact of environmental pollution on sulfurospoluk - atmosphere –
bargain industrial gases, which has environmental, social and economic importance. Investigated
contaminated media from hydrogen sulfide gas byadsorption filtration vuhletsevomineralnymy
new materials. The technology can reduce emissions into the environment, and thus improve the
environmental safety of industrialfacilities.
Keywords: industrial waste, gas cleaning technology ande quipment, filtration,
environmental safety.
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ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН
УДК 28.8
Зорін Д.О.
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ ПРОТЯГОМ ГЕОЛОГІЧНОЇ ІСТОРІЇ ЗЕМЛІ
Грунтуючись на історико-геологічних, стратиграфічних, палеонтологічних даних та
реконструкціях палеогеографічних умов минулого вітчизняними та зарубіжними вченими,
пропонується ретроспективний аналіз кліматичних змін протягом геологічних епох від
глибокого архею (4 560 млн.р.) до пізнього плейстоцену (14 тис. р.).
Ключові слова: кліматичні зміни, зледеніння, виникнення Землі і Місяця,
екстремальні умови, екологічні катастрофи.
Основываясь на историко-геологических, стратиграфических, палеонтологических
данных и реконструкциях условий прошлого отечественными и иностранными учеными,
предлагается ретроспективный анализ климатических изменений на протяжении
геологических епох от глубокого архея (4 560 млн.л.) до позднего плейстоцена (14 тис. л.).
Ключевые слова: климатические изменения, оледенения, возникновение Земли и
Луны, экстремальные условия, экологические катастрофы.
The article is based on the historical and geological, stratigraphic, paleontological data and
paleogeographic reconstructions of past conditions of domestic and foreign scientists offered a
retrospective analysis of climate change over geological periods of deep Archean (4560 mln.r.)
to the Late Pleistocene (14 thousand rub.).
Keywords: climate change, glaciers, origin of the Earth and the Moon, extreme conditions,
ecological disaster.
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СТАРУНСЬКИЙ ГЕОДИНАМІЧНИЙ ПОЛІГОН
УДК 551.311.8 + 56(477.86)
1

Стельмах О.Р., 2Кащишин О.К.,
3
Мосюк І.В., 1Міщенко А.В.
1
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський краєзнавчий музей
3
Сільська рада с. Старуня
ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ТА КОЛЕКЦІЇ РУД І АРТИФАКТІВ
ГЕОДИНАМІЧНОГО ПОЛІГОНУ «СТАРУНЯ»
Старуня унікальна наявністю природничих знахідок, до яких належать діючий
грязьовий вулкан, дивовижні геологічні структури навколо нього, палеонтологічні
знахідки, які посідають четверте місце в світі, поселення кроманьйонців. Знахідка такого
масштабу була неоціненним подарунком для вчених.
Ключові слова: історія, викопна фауна, мамонт, носоріг, грязьовий вулкан,
родовище.
Старуня уникальная наличием естественных находок, к которым относятся
действующий грязевой вулкан, удивительные геологические структуры вокруг него,
палеонтологические находки, занимающих четвертое место в мире, поселениях
кроманьонцев. Находка такого масштаба была неоценимым подарком для ученых.
Ключевые слова: история, ископаемая фауна, мамонт, носорог, грязевой вулкан,
месторождение.
Starunia unique presence of natural discoveries, which include active mud volcano,
amazing geological structures around it, paleontological findings, which ranks fourth in the
world, Cro-Magnon settlement. The discovery of this magnitude has been an invaluable gift for
scientists.
Keywords: history, fossil fauna, mammoth, rhinoceros, mud volcano, deposit.
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ДНІСТРОВСЬКИЙ ПРОТИПАВОДКОВИЙ ПОЛІГОН
УДК 556. 532 (477-924-52)
Крижанівський Є.І., Мандрик О.М.,
Адаменко Я.О., Адаменко О.М., Зоріна Н.О.,
Зорін Д.О., Ногач М.М., Антонюк В.М.
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
ОРГАНІЗАЦІЙНІ, НАВЧАЛЬНІ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИ РОБОТИ НА
ДНІСТРОВСЬКОМУ ПРОТИПАВОДКОВОМУ ПОЛІГОНІ У 2012-2013 РР.
З 16 березня 2012 р. розпочав свою діяльність Дністровський інженерноекологічний науково-навчально-виробничий протипаводковий полігон з центром у с.
Маріямпіль Галицького району. Протягом першого року діяльності за рахунок проекту
розвитку місцевого самоврядування було реставровано двохповерховий корпус
Маріямпільської екологічної лабораторії, закуплено 7 комп’ютерів, 4 аналізатори вмісту
важких металів у ґрунтах і воді, інше обладнання і прилади, відібрані проби ґрунтів,
виконані польові дослідження геоморфологічної будови, четвертинних відкладів,
ландшафтної структури та сучасної екологічної ситуації
на 9 із 14 планшетах
топографічної карти полігону у масштабі 1 : 10 000, виконані 7 магістерських робіт і 2
дипломних проекти студентами-екологами ІФНТУНГ. Івано-Франківська обласна рада
затвердила план робіт на полігоні на період 2013-2019 рр.
Ключові слова: протипаводковий полігон, планшет, лабораторне обладнання,
прилади, геоморфологія, четвертинні відклади, ландшафти, екологічна ситуація.
З 16 марта 2012 г. начал свою деятельность Днестровский инженерноэкологический научно-учебно-производственный протипаводковый полигон с центром у
с. Мариямполь Галицкого района. На протяжении первого года деятельности за счет
проекта розвития месного самоуправления был реставрирован двохэтажный корпус
Мариямпольской экологичной лаборатории, приобретено 7 компъютеров, 4 анализатора
содержания тяжелых металлов в почвах и воде, виполнены полевые исследования
геоморфологического строения, четвертичных отложений, ландшафтной структуры и
современной экологической ситуации на 9 из 14 планшетах топографической карты
полигона в масштабе 1 : 10 000, выполнены 7 магистегских работ и 2 дипломных проекта
студентами-экологами ИФНТУНГ. Івано-Франковский областной сонет утвердил план
работ на полигоне на период 2013-2019 гг.
Ключевые слова: протипаводковый полигон,
оборудование, приборы, геоморфология, четвертичные
экологическая ситуация.

планшет, лабораторное
отложения, ландшафты,

On March 16, 2012 started its activities Dniester engineering and environmental research
and educational production flood polygon centered at the Mariyampil village in Galich region.
During the first year of operation of the project on the development of local self-government was
restored two-stored building in Mariyampil environmental laboratory, bought seven computers,
four analyzing the contains of heavy metals in soils and water, and other equipment and devices,
selected soil samples, performed field studies geomorphological structure, quaternary sediments,
landscape structure and current environmental situation in 9 of 14 tablets landfill topographic
map in scale 1: 10 000, with 7 papers and 2 master thesis project students of ecology IFNTUOG.
For this reason Ivano-Frankivsk Regional Council approved a work plan at the site for the period
2013-2019 years.
Keywords: flood polygon, tablet, laboratory equipment, devices, geomorphology,
Quaternary deposits, landscapes, ecological situation.

Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування
УДК 556. 532 (477-924-52)
Адаменко О.М., Зорін Д.О., Зоріна Н.О., Гоцанюк Т.,
Грималюк О., Дідушецька О., Караванович Х.,
Остафійчук О., Ребега Мар’яна., Репело М.,
Стадник О., Хащак О.
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
ПЕРШІ ЕКОЛОГІЧНІ КАРТИ ТЕРИТОРІЇ ДНІСТРОВСЬКОГО
ПРОТИПАВОДКОВОГО ПОЛІГОНУ
Студентами-дипломниками випуску 2013 року виконано 7 магістерських робіт і 2
дипломних проекти з описом карт: геоморфологічної, четвертинних відкладів,
ландшафтної та екологічної.
Ключові слова: протипаводковий полігон, планшет, лабораторне обладнання,
прилади, геоморфологія, четвертинні відклади, ландшафти, екологічна ситуація.
Студентами-дипломниками выпуска 2013 года выполнено 7 магистерских работ и 2
дипломных проекта с описанием карт: геоморфологической, четвертичных отложений,
ландшафтной и экологической.
Ключевые слова: протипаводковый полигон, планшет, лабораторное
оборудование, приборы, геоморфология, четвертичные отложения, ландшафты,
экологическая ситуация.
The article describes the reserch of the graduate student production in 2013 with 7 master
works and 2 diploma projects with description cards: geomorphological, Quaternary sediments,
landscape and environmental.
Keywords: flood polygon, tablet, laboratory equipment, devices, geomorphology,
Quaternary deposits, landscapes, ecological situation.
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РЕЦЕНЗІЇ, ДИСКУСІЇ, КОНФЕРЕНЦІЇ
УДК 28.8
Карамушка В.І.
Університет менеджменту освіти АПН України
ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИ ФОРМУВАННІ
РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ, ПРОГРАМ ТА ПЛАНІВ
28–29 травня 2013 року в Івано-Франківську відбувся семінар та круглий стіл
«Врахування екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм та
планів». Захід був організований за підтримки Проекту технічної допомоги ЄС
«Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у
впровадженні програми секторальної бюджетної підтримки»). Організаторами круглого
столу виступили НУО Всеукраїнська екологічна ліга та Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу, кафедра екології інженерно-екологічного факультету.
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