
 ІНФОРМАЦІЯ ДО ПРОЕКТУ 
Секція: Нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони 

навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні 

процеси та речовини в екології; раціональне природокористування  

Назва проекту: Розробка методології біомоніторингу водних екосистем Полісся України 

на основі оцінки стабільності розвитку гідробіонтів  

Назва напряму секції: 3. Охорона навколишнього природного середовища  

 

Організація-виконавець: 

Житомирський національний агроекологічний університет  

Адреса: 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7 Назва пріоритетного тематичного напряму 

Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок 

молодих вчених: Раціональне природокористування  

 

АВТОРИ ПРОЕКТУ:  

Керівник проекту (П.І.Б.): Федонюк Тетяна Павлівна Науковий ступінь: д-р 

сільськогосп. наук вчене звання: професор.  

Місце основної роботи: Житомирський національний агроекологічний університет  

Посада: керівник навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього 

середовища 

Проект розглянуто й погоджено рішенням вченої ради Житомирського національного 

агроекологічного університету від «23» вересня 2020 р., протокол № ___. 

Інші автори проекту: Зимароєва А.А., Чайкін О.В., Йоркіна Н.В., Марков Ф.Ф. 

Пропоновані терміни виконання проекту (до 36 місяців) з 01.01.2021 р. по 31.12.2022 р. 

Орієнтовний обсяг фінансування проекту: 2735,000 тис. грн. 

 

1.  АНОТАЦІЯ.   
Проект спрямований на створення практичних інструментів біомоніторингу 

антропогенного впливу на водні екосистеми Полісся на основі фітоіндикаційної оцінки 

гемеробії за допомогою водних макрофітів. У якості основного вектора реалізації Вимог Водної 

Рамкової Директиви ЄС 2000/60/ЄС будуть визначені параметри функціонування водних 

екосистем Полісся України в умовах антропогенного тиску та базується на аналізі динаміки 

видового складу фітоценозів з використанням видооблікових критеріїв та морфогенетичних 

змін. Окремим результатом стане обґрунтування біоремедіаційних властивостей деяких 

макрофітів Полісся України як метою покращення якості води та здешевлення виробничих 

процесів на етапі водопідготовки. 

 

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ.  
Прикладною проблемою, на вирішення якої спрямовано проект, є неадекватність 

існуючих підходів для оцінки якості води сучасним екологічним стандартам. Сучасні методи 

моніторингу водних екосистем та оцінки якості води, які використовуються контролюючими 

службами, зводяться до виявлення певних рівнів вмісту деяких токсичних речовин у водному 

середовищі, при цьому не враховується вплив токсикантів на біоту водойм. Забезпечення 

інтегрованої оцінки екологічної стійкості водних екосистем є вимогою Водної Рамкової 

Директиви ЄС 2000/60/ЄС, яка передбачає підвищення ролі біотичної складової як джерела 

екологічно релевантної інформації, розширення переліку біологічних показників, необхідних 

для включення у систему інтегрованої оцінки якості поверхневих вод. Однак, біологічні 

об’єкти, на відміну від хімічних речовин, характеризуються значною регіональною 

специфічністю, тому підходи до інтегрованої оцінки стійкості водних екосистем потребують 

значної адаптації до умов та режимів Поліського регіону. Гемеробія є інтегрованим показником 

для оцінки антропогенного впливу на екологічні системи. Тому оцінка антропогенного впливу 

на водні екосистеми Полісся за показником гемеробії є актуальною науково-практичною 

проблемою. 

 

2



 


