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ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ТА 

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ ШЛЯХОМ ВИХОВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДІ 

Від дефіциту питної води страждає більше, ніж 40 відсотків світового 

населення. Проблема недостатньої кількості питної води з 20 сторіччя 

розглядається як глобальна проблема сучасності. Забезпечення загального 

доступу до безпечної та недорогої питної води для всіх до 2030 року 

висвітлена у ЦСР 6 «Забезпечення наявності та сталого управління водними 

ресурсами та санітарією». Однією з головних проблем, висвітлених у 

Стратегії розвитку водної політики України, є дефіцит прісної води належної 

якості, що спостерігається в 13 областях України, річкові басейни яких 

належать до басейну Чорного та Балтійського морів. 

Нами було досліджено якість поверхневих вод Тернопільської області 

та попередження населення щодо можливих негативних наслідків 

водокористування прісної води. Для цього ми проаналізували динаміку 

вмісту фосфатів і важких металів в абіотичних компонентах гідроекосистем 

Тернопільшини. Результати дослідження показали, що співвідношення 

фосфатів у малих річках постійно збільшується, хоча не перевищує гранично 

допустимих концентрацій, а якість води за вмістом важких металів не 

відповідає гранично допустимим рівням для питної води в Україні. У зв’язку 

з попередженням екологічної небезпеки та проінформованості населення 

щодо можливих ризиків захворювання, нами було розроблено та 

впроваджено спільно з Інститутом соціологічних наук Жешувського 

університету міжнародний науковий та освітній проект «Чотири стихії 

природи - гармонія в повсякденному житті в Тарнопольській області та в 

Підкарпатському воєводстві», який спрямований на реалізацію ідей та цілей 

сталого розвитку в освітніх програмах у навчальних закладах та у засобах 

масової інформації. Загальна ідея проекту полягає у формуванні у дітей та 

підлітків системи наукових знань, заснованих на засадах відповідального 

ставлення до навколишнього середовища та ризиків, що представляють 

компоненти біосфери, тобто чотири елементи природи: земля, вода, повітря 

та вогонь.  

В рамках реалізації проекту нами розроблено ряд студентських лекцій 

для школярів та молоді, присвячених кожному з елементів природи: Вода, 

Повітря, Земля, Вогонь. Зокрема, при знайомстві зі стихією Води, лектори 

звертають увагу на хвороби, що передаються людині через неякісну та 

забруднену питну воду (ротавірусна інфекція, вірусний гепатит А, черевний 

тиф, дизентерія, холера, лептоспіроз та ін.).  

Отже, поліпшення екологічного й хімічного стану водних екосистем 

Тернопільщини, зокрема, а також Чорноморського та Балтійського регіонів 

загалом, можливе шляхом досягнення й підтримання «доброго» екологічного 
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та хімічного стану поверхневих вод за рахунок подальших досліджень та 

активної реалізації розробленого міжнародного екологічного проекту. 
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РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЇ ЯК НАУКИ 
Поняття «екологія» походить від грецького оікоз - житло і 1ogos - 

вчення і дослівно означає вчення про житло, про, умови життя тих, хто його 

населяє. Родоначальник цього терміну німецький природодослідник Е. 

Геккель застосував його для означення напрямку в біології, що вивчає зв'язки 

і відносини біологічних організмів і популяцій із зовнішнім середовищем. 

Поняття «екологічна небезпека» і «екологічна криза» характеризують 

різні стани екологічної проблеми, різні рівні відображення екологічних 

суперечностей на умовах людської життєдіяльності. 

В основі екологічної безпеки лежить фактор надійної захищеності 

природи від негативного впливу людства, та охорони людства від руйнівних 

наслідків його ж дій, пов’язаних з нормальними умовами проживання на 

планеті. 

Екологія стосується грунту таких об’єктів як грунт та атмосфера. Для 

них характерні такі негативні процеси: деструкція грунту та руйнування 

озонового шару атмосфери, ставлять під загрозу існування найбільшої 

екосистеми – самої біосфери. 

Екологія це наука про унікально-космічний статус людини як виду в 

біосфері Землі. Таке тлумачення є найбільш загальним, широким і повним у 

всьому довкіллі. У даному випадку Людина виступає основним об’єктом і 

творцем всіх змін в навколишньому світі.  

Розвиток екології як науки проходив еволюційним шляхом чому 

сприяли науково-дослідні програми за різними напрямами: такі як – 

медикобіологічна, аналітико-гомологічна, систематична, еколого-

еволюціоністська, біогеохімічна та інші. 
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