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відноситься до удосконалення існуючих КОС, то технологічні підходи та сучасні 

рішення для цього відомі (удосконалення систем аерації, впровадження процесів 

очищення від фосфатів, утилізація відпрацьованого активного мулу із отриманням 

біогазу, відбір тепла із використанням систем із тепловими насосами і т.п.) і в тій чи 

іншій мірі в різних регіонах України впроваджуються, головним чином із залученням 

міжнародних інвестиційних систем. Хоча слід зауважити, що найбільш оптимальним 

шляхом є побудова нових КОС, планування споруд у яких відповідало б сучасним 

підходам із вилученням із земельного фонду мінімальних земельних площ. 

Перспективним на нашу думку є застосування альтернативних технологій 

очищення стічних вод із використанням біотехнологій і підходів зеленої економіки. 

Звичайно використання таких підходів не дозволять повністю відмовитись від 

існуючих систем водоочищення, але в значній мірі зменшить навантаження на них, а 

в ряді випадків дозволить отримати нові результати. Одним із таких підходів є 

використання для очищення стічних вод невеликих поселень так званого "біоплато", 

де очищення проходить в штучно створеному біоценозі, що моделює "організоване 

болото". Теоретичні та практичні аспекти такої технології в значній мірі досліджені 

вітчизняними та зарубіжними вченими, такі системи використовуються на практиці 

для очищення стічних вод невеликих поселень у ряді країн Західної Європи. 

Перспективним на нашу думку є також використання для очищення частини стічних 

вод ціанобактерій, для яких азотні та фосфорні забруднення є елементами живлення і 

розвитку біомаси. Ще одним елементом живлення є вуглекислий газ, який може 

частково вилучатись із відхідних газів теплоелектростанцій чи котелень, а частково 

забиратись із атмосфери. Нарощена біомаса, яка періодично вилучається із системи, є 

цінною сировиною для отримання біодизеля. 
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Сталий розвиток суспільства є однією з найактуальніших проблем сьогодення, до 

пошуку шляхів вирішення якої залучено і науковців, і політиків, і пересічних людей. У роботі 

розглядається доцільність створення лабораторії сталого розвитку в Інституті сталого 

розвитку ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка». Створення 

такої лабораторії сприятиме активізації наукових досліджень різних аспектів сталого 

розвитку, впровадженню у навчальний процес нових курсів та популяризації ідей сталого 

розвитку у суспільстві.  

Ключові слова: сталий розвиток, лабораторія, освіта, наукові дослідження 

 

Устойчивое развитие общества является одной из самых актуальных проблем 

современности, к поиску путей решения которой привлечены и ученые, и политики, и 

обычные люди. В работе рассматривается целесообразность создания лаборатории 

устойчивого развития в Институте устойчивого развития им. В. Чорновола Национального 

университета «Львовская политехника». Создание такой лаборатории будет 

способствовать активизации научных исследований различных аспектов устойчивого 

развития, внедрению в учебный процесс новых курсов и популяризации идей устойчивого 

развития в обществе.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, лаборатория, образование, научные 

исследования 

 

Society sustainable development is one of the most pressing problems nowadays, in finding 

solutions to this problem the scientists, politicians and ordinary people are engaged. The paper 

examines the necessity of establishment of the sustainable development laboratory at the Institute of 

Sustainable Development named after V. Chornovil of Lviv Polytechnic National University. The 

creation of such a laboratory will promote the activation of scientific research in various aspects of 

sustainable development, the introduction of new courses to the educational process and the 

popularization of sustainable development ideas in society. 

Keywords: sustainable development, laboratory, education, scientific research 

 

Концепція сталого розвитку з’явилась як альтернатива сучасному 

незбалансованому розвитку. За визначенням Організації Об’єднаних Націй, сталий 

розвиток означає розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління, не 

ставлячи під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. 

Низка важливих документів ООН («Порядок денний на ХХІ століття», «Цілі сталого 

розвитку», тощо) підкреслює важливість сталого розвитку як нової парадигми 

суспільного розвитку у ХХІ столітті. Україна на державному рівні сприйняла ідеї 

сталого розвитку: розробляються і впроваджуються стратегії сталого розвитку на 

національному, регіональному та місцевому рівнях, Національна доповідь «Цілі 

сталого розвитку: Україна» представляє результати адаптації 17 глобальних ЦСР у 86 

завдань національного розвитку та показники для їх моніторингу, що забезпечить 

міцну основу для подальшого планування розвитку України.  

У цьому контексті зростає роль навчальних закладів та наукових установ, які 

своєю працею в освітній та дослідницькій сфері сприяють впровадженню ідей сталого 

розвитку. Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола Національного університету 

«Львівська політехніка» є багатопрофільним і веде підготовку фахівців за п’ятьма 

спеціальностями, які об’єднує концепція сталого розвитку: екологічна складова – 

спеціальності «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища», 

економічна – «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», соціальна – 

спеціальності «Туризм» та «Цивільна безпека».  
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Наукові дослідження інституту пов’язані з охороною і раціональним 

використанням природних ресурсів, розробкою природоохоронних технологій, 

комерціалізацією інновацій у сфері збереження довкілля, розвитком форм 

підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів, 

впровадженням еко-інновацій. Інститут організовує низку наукових заходів з 

обговорення проблем сталого розвитку: міжнародний конгрес «Сталий розвиток: 

Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване 

природокористування» (2016), науковий семінар «Сталий розвиток – погляд у 

майбутнє» (2017), міжнародний науковий симпозіум «Сталий розвиток – стан та 

перспективи» (2018).  

Все це стало підґрунтям для створення в інституті навчально-наукової 

лабораторії сталого розвитку, мета якої:  

1) проведення комплексних міждисциплінарних досліджень з різних аспектів 

сталого розвитку;  

2) розробка і впровадження у навчальний процес нових курсів з основ сталого 

розвитку для студентів різних спеціальностей. 

В Україні і світі не перший рік існують лабораторії сталого розвитку, для 

прикладу назвемо лише деякі з них. The Sustainability Laboratory 

(http://www.sustainabilitylabs.org/) створена у 2008 р. у США, місія якої – бути 

каталізатором для прискорення переходу світового суспільства та економіки до 

сталого розвитку, основні завдання – це проекти розвитку, технологічні інновації, 

зелена економіка та освіта. В Університеті Мічігану (США) функціонує Office of 

Campus Sustainability (http://sustainability.umich.edu/ocs/), який серед іншого має на 

меті впровадження заходів ресурсозбереження по всьому університетському 

містечку. З українських лабораторій сталого розвитку слід згадати науково-дослідну 

лабораторію «Енергетичні технології сталого розвитку суспільства» в Інституті 

гідромеханіки НАН України, створену в 2007 році спільно з Королівським 

технологічним інститутом (Стокгольм, Швеція) та НТУУ «Київський політехнічний 

інститут» (http://hydromech.org.ua/sustain), «Міжфакультетський центр сталого 

розвитку» Криворізького національного університету (http://isdc.com.ua), Центр 

досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» (http://www.ukma.edu.ua/index.php/science/), Ресурсний 

центр зі сталого розвитку у Східноукраїнському національному університеті ім. В. 

Даля (https://snu.edu.ua/), тощо.  

Основні завдання лабораторії сталого розвитку можна розділити на дві великі 

групи: дослідницькі та освітні. До першої групи належать: розробка, вдосконалення 

та впровадження природоохоронних технологій (методи і засоби очищення питної 

води, технології використання природних дисперсних сорбентів, очищення рідинних 

середовищ адсорбційними методами; очищення поверхневих вод від нафтових 

забруднень; адсорбційні процеси очищення водних стоків, очищення дренажних вод 

полігонів твердих побутових відходів, утилізація промислових відходів переробки 

деревини шляхом створення біопалива, використання рослинних відходів та водної 

біоти для виробництва енергоносіїв та ін.) та екологічний моніторинг (дослідження 

якості води та змін водних екосистем, дослідження забруднень ґрунтів важкими 

металами та їх солями, моніторинг гідросфери природних заповідників, моніторинг 

довкілля для підвищення екологічної безпеки виробництв і забезпечення сталого 

розвитку регіону, оцінка екологічного ризику забруднення довкілля; оцінка впливу на 

довкілля гірничохімічних та ін. виробництв; екологічна безпека харчових виробництв, 
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оцінка впливу мінеральних добрив на навколишнє природне середовище, тощо). 

Друга група (освітні завдання) пов’язана з розробленням і впровадженням у 

навчальний процес курсів з основ сталого розвитку, проведенням заходів для 

школярів (квести, конкурси, презентації) та організацією інформаційно-

просвітницьких кампаній для покращення обізнаності населення з проблематикою 

сталого розвитку. 

Висновок. Створення лабораторії сталого розвитку сприятиме активізації 

міждисциплінарних наукових досліджень, модернізації освіти, а також популяризації 

ідей сталого розвитку у суспільстві. 
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The research is aimed for assessment of sustainability of such methods of poultry litter 

utilization as combustion, gasification and hydrothermal carbonization. 

Key words: combustion, gasification, hydrothermal carbonization, sustainable development, 
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Дослідження спрямовано на оцінку сталості таких методів утилізації відходів 

птахівництва, як спалювання, газифікація та гідротермокарбонізація. 

Ключові слова: спалювання, газифікація, гідротермокарбонізація, сталий розвиток, 

відходи птахівництва 

 

Исследование направлено на оценку устойчивости таких методов утилизации 

отходов птицеводства, как сжигание, газификация и гидротермокарбонизация. 

Ключевые слова: сжигание, газификация, гидротермокарбонизация, устойчивое 

развитие, отходы птицеводства 
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