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машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, проведення  навчання 

працівників всіх рангів управління і виконання робіт.  
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Анотація. Сучасні екологічні проблеми людства і як вони діють на навколишнє середовище. 
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Keywords: modern environmental problems, energy efficiency. 

 

Вступ. Є думка, що людина в майбутньому спробує взяти клімат Землі під свій 

контроль, наскільки це буде успішно, покаже час. 

В даний час існує такі екологічні проблеми як: глобальне потепління, руйнування 

озонового шару, промислові відходи. Рано чи пізно доступні і дешеві енергоресурси 

закінчаться, а екологічна проблема стане все серйозніше, тому важливо шукати нові 

джерела енергії. 

Актуальність. Наслідки глобального затоплення: збільшення середньої річної 

температури поверхневого шару атмосфери буде сильніше відчуватися над материками, 

ніж над океанами, що в майбутньому викличе докорінну перебудову природних зон 

материків. Зона вічної мерзлоти вже змістилася на північ на сотні кілометрів. Деякі вчені 

стверджують, що внаслідок швидкого танення вічної мерзлоти і підвищення рівня 

Світового океану, в останні роки Льодовитий океан настає на сушу із середньою 

швидкістю 3-6 метрів за літо. Підвищення температури створює сприятливі умови для 

розвитку хвороб. Швидке розмноження мікроорганізмів в повітрі може збільшити 
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захворюваність астмою, алергією і різними респіраторними хворобами. Непередбачувані 

наслідки спричинить танення мерзлоти, яке може супроводжуватися значними 

руйнуваннями. Великі території можуть стати непридатними для життя людини.  

Альтернативна енергетика. Видобуток органічного палива залишає на поверхні 

землі глибокі рани, які призводять до погіршення біологічних характеристик грунтів, 

загибель або деградація рослинності, забруднення води і атмосфери. Транспортування 

такого палива вельми трудомісткий процес і вироблення електроенергії призводить до 

викиду в атмосферу 190 млн. Т. Діоксиду сірки, понад 65 млн. Т оксидів азоту, 250 млн. Т 

дрібнодисперсних аерозолів. Частка викидів шкідливих речовин - до 50% - двоокису 

сірки, до 30% - по пилу і 30-35% - по оксидах азоту. Забезпеченість запасами органічного 

палива за рівнем видобутку у 2013 році в даний час оцінюється: по вугіллю - 109 років, по 

природному газу - 55,7лет і нафти - близько 53років. 

       Розглянемо паливний цикл - всю послідовність повторюваних виробничих 

процесів, як видобуток палива, виробництво енергії та видалення відходів. Щоб визначити 

вплив того чи іншого енерговиробництва на біосферу: 

 

 

Рисунок 1 – Діаграма споживання електроенергії 

 

Висновок. Зміна екосистеми Землі з вини людини все більше набирає обертів. Так 

як людство не зможе використовувати менше електроенергії, то єдиним виходом є 

альтернативна енергія, така як енергія вітру, морських припливів, сонця, ГЕС і т.д.  

Безсумнівно альтернативні джерела енергії мають свої мінуси при будівництві та 

експлуатації, але вони не настільки відчутні як використання органічного палива.  
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Анотація. Описані основні антропогенні причини негативних змін в стані природного середовища 

Землі. Виділені фактори, що обумовлені технологічними процесами енергетичних підприємствах. Викладені 

принципи підходу, шляхи  вирішення завдання зниження рівня забруднення від теплових електричних 

станцій 

Ключові слова: природне середовище, антропогенне забруднення, теплові електричні станції 

Annotation. The main anthropogenic causes of negative changes in the state of the Earth’s natural 

environment are described. The factors caused by the technological processes of the energy enterprises are 

highlighted. The principles of approach, ways of solving the problem of reducing pollution from thermal power 

plants are outlined. 
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Вступ. Організація «Міжнародна конвенція про оцінку впливу на навколишнє 

середовище в транскордонному контексті» екологічно небезпечними визнані такі види 

антропогенної діяльності людини: - атомна енергетика і промисловість; енергетика 

(електрична і теплова); - чорна та кольорова металургія; - нафтохімічна промисловість. 

Таким чином, негативні зміни в стані природного середовища визначаються цілим 

комплексом наступних факторів: -  вилучення природних ресурсів; - проведення 

будівельних, геологорозвідувальних, сільськогосподарських робіт та ін.; - вироблення 

теплової та електричної енергії з вуглеводнів, вугілля, ведення інших видів промислової 

діяльності, що супроводжуються викидами твердих, газоподібних, рідких відходів та 

надлишкового тепла; - накопичення відходів, що формуються при видобутку, переробці та 

використанні природної сировини; - використання хімічних засобів, мінеральних добрив, 


