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РЕФЕРАТ 

      Кваліфікаційну роботу магістра викладено на 105 сторінках. Вона складається зі 
вступу, п‘яти розділів, висновків, списку використаної літератури (90 джерел). Робота 
ілюстрована дев‘ятьма рисунками та містить 14 таблиць. До змісту пояснювальної записки 
включено бібліографічний огляд за тематикою досліджень; об‘єкт, предмет і методи 
досліджень; ріні токсичності поверхневих вод на території Кременчуцького району; 
результати біотестування питної води у Кременчуці та Кременчуцькому районі; сценарні 
принципи організації екологічного моніторингу;  комплексний проект природоохоронних 
заходів, спрямованих на поліпшення якості питної води тощо. 
      Метою досліджень передбачено визначення рівнів токсичності поверхневих і 
підземних вод на території Полтавської області взагалі та міста  Кременчука зокрема, яку 
використовують для господарсько-побутового і  питного призначення, а також якість 
фасованої, артезіанської та підготовленої води (із міської водопровідної мережі). Наукова 
новизна полягає у тому, що вперше визначено рівні токсичності питної води різного 
походження в умовах сільських і міських населених пунктів за використанням методів 
біотестування, а також розроблено систему екологічного моніторингу стану різноманітних 
природних і антропогенних біогідроценозів та інших водних об’єктів, призначених для 
водопостачання. 
     До основних результатів досліджень належать визначені автором рівні токсичності 
питної, зокрема фасованої води у Кременчуці та Кременчуцькому районі; блок-схема 
системи екологічного моніторингу  антропогенних змін в умовах Полтавщини за 
використанням показників екологічної оцінки стану природно-антропогенного комплексу 
за компонентами водних об’єктів; дані про концентрацію забруднювачів питної 
води в м. Горішні плавні, а також оцінка можливого впливу хімічного складу 
питної води на формування захворюваності у цьому місті. 

Ключові слова: якість води, токсичність, здоров’я людини, державний  стандарт, 
біотестування, екологічний моніторинг. 

ABSTRACT

    Master's qualification work is presented in 105 pages. It consists of the introduction, five 
sections, conclusions, list of used literature (90 sources). It is illustrated in nine drawings and 
contains 14 tables. The contents of the explanatory note includes a bibliographic review of the 
research topics; object, subject and methods of research; the toxicity of surface water in the 
Kremenchuk district; Results of biotesting of drinking water in Kremenchuk and Kremenchuk 
district; scenario principles of environmental monitoring organization; a comprehensive
project of environmental measures aimed at improving the quality of drinking  water, etc.
     The purpose of the research is to determine the levels of toxicity of surface and groundwater 
in the territory of the Poltava region in general and the city ofKremenchuk in particular, which is 
used for household and drinking purposes, as well as the quality of packed, artesian and prepared 
water (from the urban water supply network). The scientific novelty is that for the first time the 
levels of toxicity of drinking water of different origin in the conditions of rural and urban



settlements were determined using biotesting methods, as well as the system of ecological 
monitoring of the state of various natural and anthropogenic biohydrocenoses and other water 
objects intended for water supply was developed.
    The main results of the research include the author's determined levels of toxicity of drinking 
water, in particular, the packed water in Kremenchuk and Kremenchuk district; block diagram of 
the system of ecological monitoring of anthropogenic changes in the conditions of Poltava region 
using indicators of ecological assessment of the state of the natural-human complex on the
components of water objects; data on the concentration of pollutants in drinking water in the 
Horishni plavni, as well as an assessment of the possible influence of the chemical composition 
of drinking water on the formation of morbidity in this city.

Key words: water quality, toxicity, human health, state standard, biotesting, ecological 
monitoring.

   


