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Інновації та обмін знаннями щодо стійкості та 
скорочення морського сміття в басейні Чорного моря



 

Про проект  

“Покращення онлайн доступу громадськості до даних 
моніторингу стану навколишнього природного середовища та 
інформаційних інструментів  для підтримки співпраці 
в  Чорноморському басейні щодо скорочення забруднення 
морським сміттям” (MARLITER) це інноваційний проект, що 
використовує інформаційні технології для сприяння політиці 
сталого управління, неформальної освіти та розбудови 
спроможності, спрямованої на зменшення забруднення морських 
сміття. Він фінансується Спільною оперативною програмою 
“Чорноморський басейн 2014-2020”. П’ять партнерів MARLITER, 
Чорноморська мережа громадських організацій м. Варна, Болгарія, 
громадська організація «Mare Nostrum» Констанци, Румунія, 
Університет Арістотеля в Салоніках, Греція, Український науковий 
центр екології Одеського моря, Україна та Чорноморська 
екологічна академія м. Батумі, Грузія спільно працюють над 
вдосконаленням співпраці в галузі моніторингу навколишнього 
середовища, що є одним з головних пріоритетів програми, та 
сприяння екологічній координації та співпраці щодо зменшення 
кількості сміття в морському басейні Чорного моря. 

Проект передбачає співпрацю між неурядовими 
організаціями, вищою освітою та науково-дослідними інститутами з 
програмної галузі у галузі обміну знаннями та просування спільної 
політики щодо зменшення морського сміття та співпраці між 
країнами Чорного моря. Це заохочує використання та інтеграцію 
відкритих даних про морське середовище у товари та послуги. 
Відкриті дані є цінним надбанням, і доступ до них є важливим для 
вирішення загроз для навколишнього середовища Чорного моря, 
серед них основна проблема забруднення морського сміття. 

Загальною метою проекту є сприяння посиленню 
транскордонної інтеграції інформації, знань та досвіду з питань 
моніторингу навколишнього середовища та питань морського 
сміття в басейні Чорного моря. Метою є покращення доступності 
та умов для ефективного використання громадського доступу в 
Інтернеті до даних моніторингу та даних, що використовуються 
для зменшення морського сміття. Партнери проекту прагнуть 
досягти цього за допомогою досягнення трьох конкретних цілей: 

 Надавати, керувати та інтегрувати інформацію та знання. 

 Розробляти, активувати та просувати інструменти та 
продукти, що базуються на інформаційних технологіях. 

 Підвищити спроможність зацікавлених сторін використовувати 
засоби інформаційних технологій та продукти даних. 



 

Виклики басейну Чорного моря 

Морське сміття - це будь-який стійкий виготовлений або 

перероблений твердий матеріал, викинутий, утилізований або 

покинутий у морському та прибережному середовищі. Це головний 

виклик у Чорному морі, де значний тиск від наземних джерел 

забруднення надходить із великої площі водозбору басейну площею 

понад 2 млн. кв. км з частинами територій понад 20 країн. 

Густонаселене узбережжя, туризм, що стрімко розвивається, 

зайнятий морський транспорт, різні додаткові надходження до 

річок та скиди з численних прибережних портів, промислових зон і 

міських районів ще більше погіршують ситуацію. 

Забруднення навколишнього середовища, зокрема 

надходження твердих відходів у морське середовище та їх 

транспортування природними силами, перетинає національні 

кордони. Партнерство MARLITER охопило підхід, орієнтований на 

результати, що передбачає спільні зусилля різних груп зацікавлених 

сторін у проектній галузі для вирішення складного комплексу 

питань, що стосуються стану довкілля. На оперативному рівні 

вдосконалення моніторингу навколишнього середовища, джерел та 

розподілу морського сміття є важливим для позначення прогресу у 

зменшенні сміття в морі. Отже, проектна робота спрямована на 

регіональний транскордонний обмін, інтеграцію інформації, даних, 

знань, передового досвіду та досвіду з питань моніторингу 

навколишнього середовища і морського сміття; просування 

інноваційних рішень та спільний розвиток і використання 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); заохочення 

багатогалузевого залучення зацікавлених сторін, включаючи 

залучення молоді через науку громадян та електронне навчання. 



 

Відкриті дані 

Дані морського середовища збираються багатьма установами 

та країнами. Найціннішими є стандартизовані відкриті дані, 

отримані відповідно до загально затверджених правил та 

стандартів якості. Безкоштовний та швидкий доступ до цієї 

достовірної та точної інформації є життєво важливим для 

вирішення загроз морському середовищу, розробки політики та 

законодавства щодо захисту вразливих районів наших морів та 

узбережжя, розуміння тенденцій та прогнозування майбутніх змін. 

Чорне море та загрози навколишньому середовищу, як морське 

сміття, не є винятком. 

Кращі та легше доступні дані є необхідною умовою кращого 

управління, поінформованих зацікавлених сторін та вдосконаленої 

політики підтримки сталого економічного розвитку шляхом 

блакитного зростання. MARLITER забезпечує відкритий доступ до 

наукових даних, що має позитивні довгострокові наслідки для 

соціальних дебатів щодо стану Чорного моря та необхідної політики 

для його вдосконалення. Продукти даних та послуги проекту 

пов’язані з повсякденними проблемами з питань навколишнього 

середовища, станом моря, політикою та заходами, спрямованими 

на запобігання морському сміттю та збереження морських живих 

ресурсів. Це допомагає пролити світло на використання ресурсів, 

поширити знання та сформувати активну участь громадян, врешті-

решт підтримуючи демократизацію науки, розвиток суспільства та 

вдосконалення управління. 

MARLITER допомагає регіональним зацікавленим сторонам 

зрозуміти, що для того, щоб мати живе море і стійку блакитну 

економіку, країни повинні інвестувати та використовувати найкращі 

доступні науку, дані та технології, що є критично важливим для 

довгострокового розвитку. Оскільки навички та освіта є ключовими 

рушіями інновацій, проект робить особливий акцент на навчанні, 

обміні знаннями та діяльності з розбудови спроможності. Продукти 

та послуги MARLITER підтримуються надійною та різноманітною 

базою знань та доповнюються ресурсами управління та розвитку, які 

допомагають надихати та підтримувати інновації. 

MARLITER працює над розвитком культури інновацій та обміну 

знаннями для підтримки запобігання морським сміттям та 

зменшення їх кількості та стійкої політики в басейні Чорного моря. 



 

Інтерактивний інструмент 

Основним результатом діяльності MARLITER є інноваційний ІКТ-
інструмент для басейну Чорного моря, розроблений для 
задоволення потреб морських зацікавлених сторін. Цей 
інтерактивний зручний портал підтримує різноманітні заходи, 
засновані на знаннях. Він містить сучасну інформацію про 
моніторинг та стан морського сміття. 

Набір інструментів просторового картографування забезпечує 
доступ до багатих даних про прибережне та морське середовище у 
п'яти країнах проекту та регіоні в цілому. Набір інструментів 
геоінформаційної системи (ГІС) пропонує інтерактивну обробку 
інформації про фактори морського середовища. 

Усі дані відображаються на інтерфейсі карти. Понад сотня 
географічних шарів охоплюють різні масиви даних із відкритим 
доступом, що представляють біотичні та абіотичні особливості, що 
стосуються стану морського середовища та рівня забруднення 
морського сміття в національному та регіональному масштабі. 
Кожен набір даних супроводжується додатковим описом та 
посиланням на першоджерело. Набори даних можна безкоштовно 
завантажити. 

Моделювання демонструє, куди може потрапити пластикове 
сміття після його вивільнення з різних прибережних міст. 
Користувачі можуть вибрати конкретне місце, щоб переглянути 
потенційний шлях пластикових частинок через басейн, з 
імовірностями, виділеними кольоровим градієнтом. 

Відмінними компонентами ІКТ є набір інструментів політики та 
модуль електронного навчання. Веб-портал також інформує про 
діяльність щодо розбудови спроможності на національному та 
регіональному рівнях та забезпечує платформу для спілкування на 
теми, пов'язані з навколишнім середовищем Чорного моря. 



 

Панель інструментів політики 

Набір інструментів політики є важливою частиною 

інструменту ІКТ. Він проводить користувачів через процес 

розробки та застосування ефективної політики щодо зменшення 

морського сміття. Він містить огляд національного законодавства, 

баз даних зацікавлених сторін та рекомендації щодо передової 

практики. Мета набору інструментів - зробити доступними дані та 

ресурси у керованому форматі та допомогти адміністраціям, 

підприємствам, науковцям та експертам у формуванні політики, 

яка буде корисною для морського середовища та різних 

користувачів, які від цього залежать. 

Нормативно-правова база відображається у часовій шкалі, 

починаючи з перших міжнародних конвенцій про захист морського 

середовища 1970-х, регіональних морських конвенцій 1990-х, 

розробки екологічних директив ЄС та національних правових актів 

до 2020 року. Представництво зацікавлених сторін включає опис 

установ та органів, які беруть участь у прийнятті рішень щодо 

морського та прибережного середовища та відповідають за 

обмеження забруднення морського сміття. Основні групи 

представлені графічно, і є коротка примітка та посилання на кожну 

зацікавлену сторону з переліку. 

Різноманітність рекомендацій, пов’язаних з передовою 

практикою, організовано за тематичними темами. Вони 

забезпечують доступ до національного та регіонального досвіду в 

таких секторах, як поводження з відходами, портові приймальні 

пункти, відходи з суден, відходи, що утворюються при риболовлі, 

а також більш широке підвищення обізнаності, законодавчі та 

економічні дії, можливості фінансування нових дій. 
 



 

Електронне навчання 

Модуль електронного навчання є важливою складовою 
інструменту ІКТ. Він має на меті надати молодим людям глибше 
розуміння морського середовища, допомогти їм виробити навички 
брати участь у науці про громадянина та підтримувати їх у 
щоденних рішеннях щодо зменшення морського сміття. Курси 
електронного навчання з використанням матеріалів модуля успішно 
проводяться в країнах проекту. 

Навчальні матеріали охоплюють низку тем про морське 
середовище, придатне для неформальної освіти. Кожна тема 
розробляється в короткій презентації або короткому відео та 
додатково обробляється за допомогою вікторин, завдань та 
пропозицій щодо активного відпочинку чи на уроці. Матеріали 
модуля можна легко збагатити новими завданнями та адаптувати до 
місцевих потреб. Основні теми: 

 Громадянська наука - підходи та види діяльності 

 Морське середовище - загальні особливості та особливості 
Чорного моря 

 Регіональна політика щодо захисту морського середовища 

 Цілі та методи екологічного моніторингу 

 Моніторинг пляжного сміття - як кожен може внести свій вклад 
у це? 

 Що відбувається, коли морський смітник знаходиться на 
поверхні, опускається на дно моря або розпадається на 
мікроскопічні частинки 

 Екологічні, економічні та соціальні наслідки забруднення 
морського сміття 

 Як ми можемо зменшити кількість сміття на морі на 
європейському, регіональному та національному рівнях та 
через наш щоденний вибір? 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Спільна оперативна програма Чорноморського басейну 2014–2020 рр.  

 Видано під редакцією УкрНЦЕМ  
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Спільна оперативна програма Чорноморського басейну на 2014-2020 роки фінансується Європейським Союзом через 
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Ця публікація була виготовлена за фінансової допомоги Європейського Союзу.  

За її зміст несе виключну відповідальність 
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