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Розглянуто актуальність проблеми забруднення джерел водопостачання та питної води. Проаналізовано ос-

новні джерела водопостачання та їх якість, а також вплив на здоров'я населення. Розглянуто сучасні підходи 
екологічного моніторингу. Запропоновано використання методів прямої оцінки токсичності водного середови-
ща, тобто біотестування якості води за допомогою чутливих гідробіонтів. Установлено основні причини забру-
днення вод Глобинського, Козельщинського, Кобеляцького та Комсомольського районів на території південної 
частини Полтавської області. Виявлено гостру токсичну дію та встановлено хронічний токсичний вплив води 
на тест-об'єкти. Показано результати розрахунків, які дозволяють визначити показники виживаності та плодо-
витості дафній у відібраних пробах води досліджуваних районів Полтавщини. Наведено результати досліджень  
токсичності поверхневих і підземних вод методом біотестування. Розглянуто перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямку. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вода є незамінною і 

основною речовиною для життя людини. Але стан 
якості води привертає увагу до себе не тільки з цієї 
причини, але й тому, що забруднення джерел водо-
постачання та питної води визначає ступінь екологі-
чної безпеки цілих регіонів, а вживання питної води 
низької якості безпосередньо впливає на стан здо-
ров’я населення. До того ж, замість традиційних 
аспектів  неблагополуччя за показниками загальної  
жорсткості, вмісту заліза, фтору, на перший план 
вийшли показники вмісту у воді важких металів, 
нітритів, вірусів, збудників паразитарних захворю-
вань, сумарної мутагенної активності води, що може 
призвести до більш суттєвої загрози здоров’ю насе-
лення. За даними ВООЗ, причиною хвороб 25 % 
мешканців планети є споживання недоброякісної 
питної води [1]. 

Слід зазначити, що Україна використовує для 
питних потреб головним чином (на 70 %) поверхне-
ві води.  

Разом із тим 30 % води для комунального госпо-
дарства забирається з підземних вод. В Україні 
практично всі поверхневі (а в окремих регіонах і 
підземні води) за рівнем забруднення не відповіда-
ють вимогам санітарного законодавства для джерел 
водопостачання 2. 

У Національній доповіді про якість питної води 
було зазначено, що із 28,5 тисяч сільських населе-
них пунктів лише 6,3 тисячі (22 %) мають централі-
зовані системи питного водопостачання, або із 14,8 
млн. сільського населення 4 млн. (27 %) користу-
ються її послугами, близько 19 % – використовують 
розбірні вуличні колонки 3. Решта населення ви-
користовує місцеві джерела для питних потреб (ко-
лонки, криниці), більшість з них перебувають у не-
задовільному технічному і санітарному стані. 

Взагалі у сільській місцевості проблема водопо-
стачання населення загострилась у зв’язку з хіміч-
ним і бактеріальним забрудненням водних джерел. 
Сільське населення України, в основному, споживає 
воду з криниць та індивідуальних свердловин, які (у 
переважній більшості) знаходяться в незадовільно-
му технічному й санітарному стані [4, 5]. 

Таким чином, актуальність досліджень, спрямо-
ваних на визначення якості, а значить і екологічної без-
пеки питних вод, на наш погляд, не викликає сумнівів. 

Мета роботи – встановлення причин забруднення 
поверхневих і підземних джерел водопостачання 
Глобинського, Козельщинського, Кобеляцького та 
Комсомольського районів на території південної 
частини Полтавської області із застосуванням біоте-
стування на тест-об’єктах Daphnia magna Straus.  
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В 
Україні сьогодні згідно з «Порядком здійснення 
державного моніторингу вод» 6 та «Положенням 
про державну систему моніторингу навколишнього 
середовища» 7 державний моніторинг вод є не-
від’ємною складовою частиною державної системи 
моніторингу довкілля. На основі цих двох урядових 
документів розроблена «Єдина міжвідомча інструк-
ція з організації та здійснення державного моніто-
рингу вод» (ЄМІ) 8. Цей документ встановлює 
єдині вимоги до організації та проведення спосте-
режень за станом поверхневих вод, прибережних 
зон водосховищ, підземних вод, джерел забруднен-
ня вод за гідрологічними, фізико-хімічними, радіо-
логічними показниками якості вод. 

Але для моніторингу якості природних вод та 
оцінки токсичності забруднюючих речовин у повер-
хневих і підземних водах, окрім даних гідрохімічно-
го аналізу, необхідні інтегральні, біологічні показ-
ники [9].  

Останнім часом все більшого значення набува-
ють методи прямої оцінки токсичності водного се-
редовища, тобто біотестування якості води за до-
помогою чутливих гідробіонтів. Їх застосування 
викликане технічною складністю та обмеженістю 
інформації, яку можуть надати хімічні методи [10]. 
Живі організми здатні сприймати набагато нижчі 
концентрації, ніж будь-який датчик, у зв'язку із чим 
біота може піддаватися токсичним впливам, що не 
реєструються технічними засобами.  

Основу біотестування води становить визначення 
шкідливого впливу токсичних речовин на гідробіон-
ти. Відносна простота реалізації багатьох біотестів, їх 
експресність, висока чутливість і, найголовніше, мо-
жливість одержувати за їх допомогою інформацію, 
яку не можуть надати традиційні методи хімічного 
аналізу, роблять біотестування незамінним елемен-
том контролю та запобігання забруднення [11]. 

У Полтавській області вода надзвичайно забру-
днена, у поверхневих джерела водопостачання при-
сутній азот амонійний, важкі метали; підземні дже-
рела водопостачання містять фенол і хром; питна 
вода містить азот нітратний та амонійний, сполуки 
фосфору, сульфати, завислі речовини, важкі метали, 
органічні сполуки, фенол, цинк, мідь, марганець, 
поверхнево-активні речовини. 

Нами вже було проведено біотестування на при-
кладі с. Фрунзівка (Глобинського району) при-
ватних джерел водопостачання [12]. Зараз нами про-
ведено більш широке дослідження поверхневих і пі-
дземних вод трьох регіонів. Таким чином, завдан-
ням дослідження передбачений аналіз чистоти дос-
ліджуваних водойм, колонок та криниць (рис. 1). 

Узагалі біотестування є невід’ємною складовою 
системи оцінки якості і контролю води різного при-
значення. 

На сучасному етапі відома велика кількість ме-
тодів біотестування, але стандартизованих не так 
вже й багато (в Україні це тести з прісноводними 
рибами, ветвистовусими та жаброногими ракоподі-
бними, водоростями, інфузоріями, бактеріями, які 
світяться [13–16]). 

 
Рисунок 1 – Територія досліджуваних 

районів  Полтавської області 
 
За тест-об'єкт для визначення ступеня токсич-

ності підземних і поверхневих вод досліджуваних 
районів Полтавської області як одного з критеріїв 
оцінки якості використано Daphnia magna Straus. 

Методика біотестування із використанням даф-
ній ґрунтується на визначенні змін виживаності та 
плодючості дафній при дії токсичних речовин, що 
містяться в пробах води порівняно з контролем. 

 Для обробки та оцінки результатів при коротко-
часному біотестуванні розраховують відсоток заги-
нувших дафній в тестованій воді порівняно з конт-
ролем: 

де ___

X K

 
– середня арифметична кількість дафній, 

які вижили у контролі; ___

XT
– середня арифметична 

кількість дафній, які вижили в тестованій воді. 
Короткочасне біотестування (24 години) дозво-

ляє визначити гостру токсичну дію відібраної проби 
на дафній. Показником виживаності служить серед-
ня кількість тест-об'єктів, що вижили в тестованій 
воді. Критерієм токсичності є загибель 50 і більше 
відсотків дафній за добу в тестованих пробах по-
рівняно з контролем. 

Біотестування проводилося в пробірках з вико-
ристанням проб поверхневих і підземних вод Гло-
бинського, Козельщенського, Кобеляцького та 
Комсомольського районів при кімнатній темпера-
турі (20 ºС).  

Кількість пробірок і використаних дафній під 
час проведення біотестування кожного з розве-
день складала 30 шт. Результати досліджень наве-
дено в табл. 1 і на рис. 1. 
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Таблиця 1 – Виживаність дафній при різних пробах поверхневих і підземних вод Глобинського,  
Козельщенського, Кобиляцького та Комсомольського районів південної частини Полтавської області 

 

 

 
Рисунок 1 – Виживаність дафній при різних пробах поверхневих і підземних вод  

Глобинського, Козельщенського, Кобиляцького та Комсомольського районів 
 
Помітно два найнижчих значення абсолютного 

числа виживаності (Малий ставок № 1 (Глобинсь-
кого району), Мала річка № 3 (Кобеляцького ра-
йону)), тому для більш детального аналізу даних 
проб води доцільно провести довготривале біотес-
тування (9 діб), яке дозволяє визначити хронічну 
токсичну дію води на дафній за рахунок зниження їх 
виживаності та плодовитості. Показником вижи-
ваності слугує середня кількість вихідних самок 

дафній, які вижили під час біотестування, показни-
ком плодючості – середня кількість молоді, яка була 
виметана під час біотестування, в перерахунку на 
одну вихідну самку, яка вижила. Критерієм ток-
сичності є достовірна різниця від контролю показ-
ника виживаності або плодючості дафній. Резуль-
тати проведення довготривалого біотестування на-
ведені в табл. 2. 

 
 
 
 

Тест-обєкт – Daphnia magna Straus 
Проби 

 
Виживаність, % 

абсолютне число % 

 
Глобинський район (1) 

 

Мала річка № 1 24 80 
Мала річка № 2 23 76,7 

Малий ставок № 1 12 40 
Малий ставок № 2 22 73,3 

Криниця № 1 (глибина 18 м) 29 96,7 
Криниця № 2 (глибина 6 м) 21 70 
Колонка № 1 (глибина 32 м) 30 100 
Колонка № 2 (глибина 30 м) 27 90 

Козельщенський район (2) 

Криниця № 3 (глибина 5 м) 28 93,3 
Криниця № 4 (глибина 6 м) 27 90 
Криниця № 5 (глибина 10 м) 29 96,7 
Криниця № 6 (глибина 12 м) 30 100 

Водопровідна вода 30 100 

Кобеляцький район (3) Водопровідна вода 29 96,7 
Мала річка № 3 13 43,7 

Комсомольський район (4) 
Криниця № 7 (глибина 16 м) 29 96,7 

Малий ставок № 3 28 93,3 
Контроль 30 100 
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Таблиця 2 – Вплив хронічної токсичності води на Daphnia magna Straus 
 

 

Концент- 
рація  

розчинено-
го кисню, 

мг/дм3 

Число молоді  
кожні три доби, екз. Середнє 

арифметич- 
не вижи-

вання 
х, екз 

Среднє квад-
ратичне 

відхилення 
виживання та 
плодовитості 

G, екз. 

Похибка 
среднього 
арифме-
тичного 

виживання 
та плодови-

тості, 
S 

Критерій 
достовір

ності, 
td 

3 до-
би 6 діб 9 діб 

Контроль 6 1500 1305 1508 49 69,3 40,8 – 
Малий  

ставок № 1 6 407 512 385 43,47 6,78 3,9 0,13 

Мала річка 
№ 3 6 393 370 499 42 6,88 3,97 0,17 

 
ВИСНОВКИ. Детальний аналіз результатів дос-

ліджень виживаності дафній у пробах води дозво-
лив виявити, що в підземних водах рівень токсич-
ності прямо пропорційно залежить від глибини ко-
лонки чи колодязя. При глибині більш ніж 6 м 
якість води ≥ 90 %. У свою чергу, виживаність даф-
ній в поверхневих водах є набагато нижчою: в річ-
ках – 76–80 %, а в ставках, у деяких випадках, не 
придатною для гідробіотнтів – 40 %.  

Під час довготривалого біотестування було ви-
значено, що тестована вода не має хронічного ток-
сичного впливу на тест-об'єкти, оскільки td ≤ 2,78. 
Таким чином, підземна вода в досліджуваних райо-
нах, залежно від глибини (≥ 6 м), є придатною для 
пиття, а поверхнева – майже ні. 

Тому можна констатувати, що підземна вода 
придатна для вживання людини, а поверхнева вода 
може використовуватись для зрошування сільсько-
господарських угідь. У подальших дослідженнях 
планується провести біотестування решти районів 
Полтавської області.  
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CURRENT STATE OF THE GROUND AND SURFACE WATER QUALITY  
IN THE SOUTHERN PART OF THE POLTAVA REGION 

A. Avramenko, V. Nykyforov 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mаil: annet88@sat.poltava.ua 
The author has considered the urgency of the problem of water supply sources and drinking water pollution. Quality 

of the main water supply sources and their impact on people’s health were analyzed. We have examined the existing 
approaches for the environmental monitoring and proposed the direct aquatic toxicity assessment methods, i.e. water 
quality bioassay using sensitive aquatic organisms. It was defined the key water contamination factors in the Globino, 
Kozelshchina, Kobelyaky, and Komsomolsk areas in the southern part of the Poltava region. It was revealed there the 
acute toxic effects, and identified the chronic toxic effects of the water, on the test objects. This article presents the cal-
culation results that allow determining the survival rates and fecundity of Daphnia in the water samples collected from 
the investigated areas of the Poltava region. The results of bioassay toxicity studies of the surface and groundwaters are 
also describes. The prospects for further research in this direction are shown. 

Key words: bioassay, groundwater, surface water, monitoring. 
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