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Дисертаційна робота виконана у Львівському національному 

аграрному університеті Міністерства освіти і науки України. Дисертація 

складається зі вступу, п'яти розділів, висновків та рекомендацій, списку 

використаних джерел (351 найменування, з них 85 латиницею) та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 175 сторінок машинописного тексту, з 

яких 127 сторінок займає основна частина. Дисертаційна робота містить 

21 таблиці і 15 рисунків. 

Вибрана тема є актуальною. Наукові положення є достатньо 

обґрунтованими і достовірними, одержані результати досліджень мають 

наукову новизну, висновки (включаючи рекомендації виробництву) мають 

значимість практики. 

Основні результати дисертаційної роботи викладено у 15 наукових 

працях, у т. ч. 7 статей у фахових наукових виданнях, 3 матеріалах та тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях, у т. ч. міжнародних та у 

методичних рекомендаціях. 

Дисертація виконана на належному науково-методичному рівні та 

відповідає науковій спеціальності 03.00.16 – екологія. Роботу виконано в 

межах завдань державних науково-дослідних тем. 

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень було з'ясування 

закономірностей міграції та акумуляції хлорорганічних пестицидів у системі 

“ґрунт-рослина” і обґрунтування агротехнічних заходів спрямованих на 

зменшення забруднення ними ґрунтів Західного Лісостепу України. 

Для досягнення мети були поставлені і виконані такі завдання: 

1.  Провести екотоксикологічне обстеження ґрунтів санітарних зон 

недіючих складів агрохімікатів, встановити межі забруднених 

хлорорганічними пестицидами зон та оцінити ступінь хімічної деградації 

ґрунтів у контексті сталого розвитку агроекосистем; 

2.  З'ясувати особливості вертикальної міграції залишкових кількостей 

хлорорганічних пестицидів у профілі генетичних горизонтів темно-сірого 

опідзоленого ґрунту та визначити його акумулятивні властивості щодо 

досліджуваних токсикантів; 

3.  Дослідити інтенсивність нагромадження токсикантів дикорослими 

видами рослин та рослинами ячменю ярого в умовах тривалого 

полікомпонентного забруднення темно-сірого опідзоленого ґрунту; 



4.  Оцінити ефективність комплексу агротехнічних заходів для 

детоксикації ґрунтів, забруднених залишками пестицидів та їх метаболітами; 

5.  З'ясувати вплив системи органо-мінерального удобрення на 

екобезпеку продукції, врожай зерна ячменю ярого та його якість. 

Об'єкт дослідження – міграція та акумуляція хлорорганічних 

пестицидів у системі “ґрунт-рослина”. 

Предмет дослідження – закономірності міграції та акумуляції 

хлорорганічних пестицидів у забруднених зонах в умовах Західного 

Лісостепу і комплекс агротехнічних заходів для детоксикації ґрунтів. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано такі 

методи досліджень: польовий метод – встановлення ступеня забруднення 

пестицидами ґрунтів територій, прилеглих до складів отрутохімікатів, 

сільськогосподарських та дикорослих рослин; вивчення процесів просторової 

та вертикальної міграції хлорорганічних пестицидів; лабораторний метод – 

визначення фізико-хімічними, хімічними методами кількісних і якісних 

характеристик пестицидів у зразках ґрунту та рослин, відібраних у межах 

санітарних зон складів отрутохімікатів; розрахунково-статистичний метод 

математичного аналізу експериментальних даних – обробка результатів 

аналітичних досліджень (Statistica 10, Biostat 2008). У роботі прийнято 

5% рівень значущості (р<0,05). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням здобувача. Автором здійснено огляд літератури, 

виконано весь обсяг польових та лабораторних досліджень, здійснено 

узагальнення та статистичне оброблення експериментальних даних. Спільно 

з науковим керівником проведено вибір напряму досліджень, сформовано 

висновки та опубліковано наукові праці. Всі наукові положення дисертації, 

що винесено на захист, опрацьовано безпосередньо дисертантом і за участі 

наукового керівника. 

Актуальність теми. Впродовж останніх десятиріч в Україні та світі, 

внаслідок інтенсифікації аграрного виробництва, все актуальнішим стає 

питання забруднення агроекосистем пестицидами, які чинять 

багатосторонній негативний вплив на біосферу, масштаб якого порівнюють з 

глобальними екологічними проблемами. Накопичення значного обсягу 

пестицидних препаратів, які небезпечні для здоров'я населення і загрожують 

довкіллю, відбувається тому, що умови їх зберігання не відповідають чинним 

стандартам. Токсиканти різного походження поступово змінюють фізичні і 

хімічні властивості ґрунтів, порушують стан ґрунтового покриву, знижують 

чисельність мікробіоти ґрунту і погіршують його родючість, унаслідок чого 

знижується біологічна цінність продукції рослинництва і тваринництва. 

Важливою залишається проблема забруднення об'єктів довкілля 

стійкими органічними забруднювачами, серед яких провідне місце посідають 

хлорорганічні пестициди. Загальновідомо, що дані ксенобіотики проявляючи 

тератогенний, мутагенний, ембріотоксичний, гонадотоксичний та 

канцерогенний ефекти; здатні до значної біоконцентрації у ланках трофічних 



 

ланцюгів. Незважаючи на заборону виробництва та використання, через 

надзвичайну стійкість у навколишньому середовищі, міграція значних 

кількостей хлорорганічних пестицидів відбувається і донині. 

Особливої уваги заслуговує питання забруднення хлорорганічними 

пестицидами зон локального антропогенного впливу, якими є санітарно-

захисні зони складів отрутохімікатів. Часто їх території без попереднього 

екотоксикологічного обстеження вводяться у загальне сільськогосподарське 

використання. 

У зв'язку з цим, істотного значення набувають комплексні дослідження 

забруднення об'єктів навколишнього середовища та компонентів 

агроекосистем, зокрема хлорорганічними пестицидами, і прогнозування їх 

негативної дії. 

Без вирішення зазначених проблем неможливо очікувати на 

формування у майбутньому сталих агроекосистем. В основі важливих 

стратегічних напрямів досягнення сталого розвитку агросфери повинен бути 

комплекс заходів, спрямованих на зниження забруднення біосфери 

токсичними речовинами, зокрема органічними ксенобіотиками. Тому 

дослідження міграції та акумуляції залишкових кількостей стійких 

хлорорганічних пестицидів у навколишньому природному середовищі та 

пошук шляхів зниження їх негативного впливу на довкілля є актуальними і 

становлять значний науковий та практичний інтерес. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами. 

Дисертаційні дослідження є складовою частиною науково-дослідної 

роботи кафедри тваринництва і кормовиробництва Львівського 

національного аграрного університету за темами: “Дослідити стан окремих 

компонентів екосистем та розробити заходи щодо оптимізації їх 

функціонування в умовах техногенезу” та “Дослідити стан і динаміку 

природних компонентів агроекосистем Західного регіону України та 

розробити заходи щодо оптимізації їх ефективного функціонування в умовах 

антропогенезу” впродовж 2006-2015 рр. 

Аналіз основного змісту дисертаційної роботи 

У вступі визначено наукову і теоретичну проблеми, обґрунтовано 

актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і завдання 

дослідження, наведено відомості щодо зв'язку роботи з науковими 

програмами і темами, анотовано методи досліджень, визначено наукову 

новизну одержаних результатів та їх практичне значення. Задекларовано 

особистий внесок здобувача, відомості щодо апробації роботи, наведено 

перелік публікацій, структуру і обсяг дисертації. 

У першому розділі «ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЕКОСИСТЕМ 

ЗАЛИШКОВИМИ КІЛЬКОСТЯМИ ПЕСТИЦИДІВ ТА МЕТОДИ ЇХ 

НЕЙТРАЛІЗАЦП» здобувачем проаналізовано й узагальнено сучасні 

наукові погляди та результати досліджень вітчизняних і закордонних учених 

стосовно впливу стійких органічних забруднювачів (зокрема хлорорганічних 

пестицидів) на довкілля. На основі опрацьованої літератури проведено аналіз 



небезпеки, яку становлять ксенобіотики та створювані ними загрози при 

вирощуванні і заготівлі продовольчої сировини рослинного і тваринного 

походження для виготовлення високоякісної продукції. Зосереджено увагу на 

зростання загрози надходження токсикантів у ґрунти, а особливо у їх 

кореневмісні горизонти. Наведено невирішені питання, а також ті, які 

потребують удосконалення стосовно екологічно безпечного та економічно 

доцільного відновлення деградованих та забруднених ґрунтів. На основі 

аналізу широкого спектра опублікованих матеріалів було обґрунтовано 

актуальність проведення дисертаційного дослідження. 

У другому розділі «УМОВИ, ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ» охарактеризовано об’єкти, умови 

районів, матеріали та методи дослідження. 

Дослідження проводили впродовж 2010-2013 рр., згідно з науково-

тематичними планами Львівського національного аграрного університету. 

Досліди проводили на території навколо недіючих складів тривалого 

зберігання пестицидів Жовківського району Львівської області. На 

модельних ділянках вивчали міграцію пестицидів у системі “ґрунт-рослина” 

та здійснювали оцінку їх екологічної небезпеки. 

Зразки ґрунту та рослин відбирали, зберігали та транспортували згідно 

з ISO 10381-1,2; «Унифицированными правилами отбора проб 

сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и объектов 

окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов» та 

«Методичними рекомендаціями з агроекологічної оцінки забруднених 

органічними ксенобіотиками ґрунтів», затвердженими НТР Міністерства 

аграрної політики України. 

Вміст залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів у ґрунтових 

та рослинних зразках визначали за затвердженими методиками Міністерства 

охорони здоров'я (ДСТУ ISO 10382:2004) методом газорідинної 

хроматографії (ГРХ) на хроматографі "Кристал-2000" з детектором із 

захоплення електронів. 

Агрохімічні властивості ґрунту визначали згідно з загально 

прийнятими методиками. Кількісно-видовий склад фітоценозу оцінювали за 

допомогою облікової рамки. Отримані дані обробляли статистичними 

методами з використанням програми Statistica-10 та з використанням пакету 

прикладних програм Microsoft Excel. 

У третьому розділі «СТУПІНЬ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТІВ ЗА 

ЛОКАЛЬНОГО ТА ТРИВАЛОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

ХЛОРОРГАНІЧНИМИ ПЕСТИЦИДАМИ» здобувачем встановлено, що 

зберігання непридатних до використання пестицидів у неналежних умовах, 

недотримання меж санітарно-захисних зон навколо складів отрутохімікатів 

або повна їх відсутність призвело до забруднення об'єктів навколишнього 

природного середовища у місцях розташування складських приміщень 

високими концентраціями стійких хлорорганічних пестицидів. З метою 

попередження розповсюдження токсичних речовин із зон локального 



 

забруднення в суміжні об'єкти довкілля актуальним є проведення постійної 

екотоксикологічної оцінки, яка включає дослідження можливих шляхів 

горизонтальної та вертикальної міграції ксенобіотиків, надходження їх у 

трофічні ланцюги, кінцевою ланкою яких є людина. 

Проведено дослідження просторової міграції хлорорганічних 

пестицидів, в т.ч. за профілем темно-сірого опідзоленого ґрунту. 

Хлорорганічні пестициди виявлено в усіх зразках ґрунту. Вміст суми ізомерів 

ГХЦГ перевищував встановлені гранично-допустимі концентрації у 1,3 рази 

у зразках ґрунту, відібраних на відстані 2 м у західному напрямку від складу 

с. Глинсько. В інших точках відбору вміст ГХЦГ у ґрунті коливався в межах 

0,5-50,7 мкг/кг. У зразках ґрунту санітарної зони складу отрутохімікатів 

с. В'язова вміст ГХЦГ становив 0,2-76,3 мкг/кг. В багатьох випадках знайдені 

концентрації ГХЦГ є значно вищими від фонового забруднення 

сільськогосподарських угідь залишками пестициду, що може свідчити про 

факт зберігання його на даних складах в минулому. 

Отримані результати вказують на масштабне забруднення прилеглої до 

складу території залишками ДДТ та необхідність проведення контролю за 

вмістом хлорорганічних пестицидів у ґрунтах та рослинах. 

Встановлено, що навіть на глибині 1 м кількість знайденого ДДТ 

перевищувала встановлені гігієнічні нормативи в 9,9 та 18 разів (у східному 

та західному напрямках відповідно), що при близькому заляганні ґрунтових 

вод несе небезпеку їх забруднення. 

Таким чином, в межах санітарно-захисних зон двох недіючих складів 

отрутохімікатів Жовківського району Львівської області проведено 

екотоксикологічне обстеження ґрунтів на предмет забруднення їх залишками 

хлорорганічних пестицидів, встановлено просторові межі забруднення, 

оцінено ступінь хімічної деградації ґрунтів. Виявлено, що в обох випадках 

забруднення носить плямистий характер, що зумовлено особливостями 

експлуатації досліджуваних територій в минулому. З'ясовано, що 

вертикальна міграція хлорорганічних пестицидів профілем ґрунту 

обумовлена особливостями генетичних горизонтів. 

У четвертому розділі «АКУМУЛЯЦІЯ ТА ТРАНСЛОКАЦІЯ 

ХЛОРОРГАНІЧНИХ ПЕСТИЦИДІВ У РОСЛИНАХ»  здобувачем 

оцінено видовий склад фітоценозу поблизу об'єктів тривалого зберігання 

пестицидів. Встановлено, що рослинне угруповання досліджуваної території 

представлене 21 видом дикорослих рослин. Виявлено, що з віддаленням від 

джерела забруднення у всіх напрямках збільшується густота рослинного 

покриву та видова насиченість рослинного угруповання. Доведено, що 

відбувається поступове заростання забрудненої території. 

Найменша видова насиченість та мінімальна щільність рослинного 

покриву зафіксована на території, де попередніми дослідженнями 

встановлено максимальні рівні забруднення ґрунту залишками 

хлорорганічних пестицидів (10 м від складу), що свідчить про фітотоксичну 

дію високих концентрацій даних ксенобіотиків. 



При полікомпонентному забрудненні ґрунту насіннєве розмноження 

рослин має другорядне значення, внаслідок посиленого токсичного впливу на 

проростки, тому багаторічні рослини (лопух великий, пирій повзучий, 

кропива дводомна та ін.), що здатні до вегетативного розмноження, 

набувають більшого поширення. На більшості облікових ділянках домінують 

багаторічники, лише з віддаленістю від складу частка як однорічних, так і 

дворічних видів зростає. Максимальна частка багаторічних рослин (80%) 

була виявлена у межах ділянки 50 м від джерела забруднення. 

Отже, кількісні та якісні характеристики рослинності у межах 

санітарно-захисних зон складів пестицидів можуть слугувати індикаційними 

показниками ступеня забруднення ґрунту токсикантами. Рослинне 

угруповання змінюється за видовим багатством, густотою рослинного 

покриву, кількістю ботанічних родин та агробіологічних груп у залежності 

від забруднення ґрунту токсичними речовинами. В умовах 

полікомпонентного забруднення території формується фітоценоз, в якому 

переважають багаторічні види рослин із здатністю до вегетативного 

розмноження. 

Відомо, що перехід ксенобіотиків з ґрунту в рослини залежить від 

багатьох факторів – виду рослин та їх біохімічного складу, фізико-хімічних 

властивостей пестицидів, типу ґрунту, його рН і вмісту органічної речовини. 

Результати досліджень показали, що всі досліджувані види дикорослих 

рослин здатні до накопичення хлорорганічних пестицидів у своїй біомасі. 

Встановлено, що дикорослі види рослин, толерантні до токсичного 

впливу пестицидів, здатні активно накопичувати ДДТ у тканинах своїх 

надземних і підземних органів. Причому, у переважній більшості, 

досліджувані багаторічні дикорослі рослини здатні до накопичення ДДТ та 

його метаболітів у значно більших кількостях у тканинах коренів, порівняно 

з надземними органами. Отримані результати підтверджують існування 

певного фізіологічного бар’єру в кореневій системі рослин щодо 

накопичення та міграції токсикантів з ґрунту до рослин. 

Результати досліджень показали, що біологічне накопичення залишків 

ДДТ у вегетативній масі рослин ячменю ярого залежить не тільки від 

біологічних особливостей культури, але й від вихідної концентрації у ґрунті. 

При зменшенні токсичної дії пестициду більш активно спрацьовує захисна 

функція кореневої системи, що сприяє зменшенню надходження залишків 

ДДТ у надземну частину ячменю. 

У п'ятому розділі «РЕМЕДІАЦІЙНА ДІЯ ВАПНУВАННЯ Й 

УДОБРЕННЯ НА ҐРУНТ ПІД ЧАС ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ 

ЯРОГО» здобувачем здійснено екотоксикологічну оцінку ефективності 

комплексу агротехнічних заходів для детоксикації ґрунтів, забруднених 

залишками пестицидів та їх метаболітів, а також можливості отримання 

високого врожаю зерна ячменю ярого, екобезпечного для споживання. 

Встановлено, що вапнування забрудненого хлорорганічними пестицидами 

ґрунту у поєднанні з різними дозами органо-мінеральної системи удобрення 



 

призводить до помітного зменшення вмісту всіх метаболітів. Виявлено 

зменшення концентрації найбільш стійкого метаболіту ДДТ – ДДЕ у ґрунті 

за різних доз та систем удобрення в поєднанні з вапнуванням. 

Дослідженнями обґрунтовано необхідність вапнування темно-сірих 

опідзолених ґрунтів та внесення органо-мінеральних добрив. 

Дослідження впливу агротехнологій детоксикації пестицидів на урожай 

та якість зерна ячменю ярого показало, що серед досліджуваних 

агротехнічних заходів на темно-сірому опідзоленому ґрунті в умовах 

Західного Лісостепу України, за використання різної кількості органо-

мінеральних добрив у поєднанні з вапнуванням, найбільш позитивний вплив 

на зниження рівня хлорорганічних пестицидів та їх похідних у різних 

частинах ячменю та продуктивні якості колоса і зерна виявила органо-

мінеральна система удобрення і з сумісним внесенням мінеральних добрив 

на фоні органічних (гною) у поєднанні з вапнуванням (СаСО3 (1,5 Нг) + 

N90P90K90 + 10 т/га гною). 

Висновки  щодо дисертаційної роботи сформульовані відповідно до 

мети та завдань і відображають основні результати досліджень. Отримані 

результати вирішують задачу виявлення закономірностей міграції та 

акумуляції хлорорганічних пестицидів у системі “ґрунт-рослина” і 

обґрунтування агротехнічних заходів щодо зменшення забруднення ними 

ґрунтів в умовах Західного Лісостепу України. 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами 

проведених досліджень розширено сучасні уявлення щодо закономірностей 

міграції хлорорганічних пестицидів у ґрунті та особливостей їх надходження 

до культурних та дикорослих рослин. Встановлено, що без проведення 

попередніх ремедіаційних заходів забруднених ґрунтів, введення їх у 

загальне сільськогосподарське використання може бути причиною 

надходження хлорорганічних пестицидів до врожаю сільськогосподарських 

культур. Доведено, що проведення комплексу агротехнічних заходів з 

використанням органо-мінеральної системи удобрення в поєднанні з 

вапнуванням є ефективним способом деструкції небезпечних пестицидів. 

Виробничою перевіркою підтверджено ефективність застосування 

різних систем удобрення, яке сприяло відновленню продуктивності 

деградованого темно-сірого опідзоленого ґрунту в умовах Західного 

Лісостепу України. 

Окремі результати досліджень дисертаційної роботи використовуються 

в навчальному процесі Львівського національного аграрного університету під 

час викладання дисциплін «Агроекологія», «Екотоксикологія», 

«Кормовиробництво», «Моніторинг стану навколишнього середовища».  

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

було представлено, обговорено та схвалено на 3 науково-практичних 

конференціях, у т. ч. міжнародних. 



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 

повнота викладення в опублікованих працях, висока і підтверджується 

застосуванням загальнонаукових методів і теоретичного аналізу, 

статистичного, порівняльного аналізів, математико-статистичних методів. 

Основні результати дисертаційної роботи викладено у 15 наукових 

працях, у т.ч. 7 статей у фахових та 2 – у закордонних виданнях, 3 матеріалах 

науково-практичних конференцій. 

Зміст дисертаційної роботи ідентичний змісту автореферату. 

Завершується дисертаційна робота висновками (9 позицій) та 

рекомендаціями виробництву, які є обґрунтованими і повністю відображають 

зміст та результати досліджень, що мають наукове і практичне значення. 

Загалом, оцінюючи роботу, слід зазначити, що отримані здобувачем 

результати досліджень є новими. 

Недоліки та зауваження щодо змісту дисертаційної роботи. 

Оцінюючи в цілому дисертаційну роботу Іванків М.Я., вважаю за необхідне 

звернути увагу здобувача на такі моменти: 

1. Некоректним є назва підрозділу 1.1 «Забруднення довкілля 

агроценозів в Україні пестицидами», адже агроценоз є частиною довкілля. 

2. У підрозділі 1.1 невиправдано багато уваги приділено стійким 

органічним забруднювачам, загалом, та ХОП зокрема, йдеться про 

забруднення санітарних зон складів отрутохімікатів, зокрема, Львівської 

області. Інформацію щодо хлорорганічних пестицидів логічно було б подати 

у підрозділі 1.2, що має назву «Стійкі хлорорганічні пестициди і деградація 

агроекосистем».  

3. У підрозділі 1.2 варто було б надати більше інформації щодо 

деградації агроекосистем, що задекларовано у його назві. 

4. У підрозділі 1.3 «Основні джерела та шляхи надходження 

пестицидів та їх метаболітів у навколишнє середовище» зосереджено увагу 

лише на складах отрутохімікатів як джерелах надходження пестицидів у 

об'єкти довкілля. Інформації щодо можливих інших джерел забруднення 

навколишнього середовища пестицидами не представлено. 

5. Розділ 2. Занадто багато уваги приділено опису метеорологічних 

умов району дослідження. Дана інформація носить лише інформативний 

характер і не впливає на результати проведених досліджень. 

6. У підрозділі 2.3 не обґрунтовано вибір модельних об'єктів. Не 

зрозуміло, чому дисертант зосередив свою увагу саме на складах 

отрутохімікатів, що розміщені у с. В'язова та с. Глинсько. 

7. У підрозділі 4.3 варто було б приділити більше уваги поясненню 

різниці у здатності дикорослих рослин до накопичення хлорорганічних 

пестицидів (фізіологічні, біохімічні особливості тих чи інших видів, родин 

тощо). 

8. У підрозділі 4.4 недостатньо обґрунтовано вибір ячменю ярого в 

якості об'єкту дослідження біонакопичення хлорорганічних пестицидів. 



 

 

 

 


