
 

 

ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Іванків Мар’яни Ярославівни 

“Особливості міграції та акумуляції хлорорганічних пестицидів у 

системі “ґрунт-рослина” в умовах Західного Лісостепу України”, подану 

до спеціалізованої вченої ради К 36.814.04 при Львівському національному 

аграрному університеті на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи. В умовах інтенсифікації 

аграрного виробництва для боротьби зі шкідниками і збудниками хвороб рослин, 

бур’янами тощо використовують хімічних препаратів – пестициди. Окрім 

безпосереднього цільового призначення, пестициди чинять побічний вплив на 

біосферу, масштаб якого порівнюють з глобальними екологічними чинниками. 

Висока стійкість хлорорганічних пестицидів до розпаду є важливою 

передумовою їхньої міграції за профілем ґрунту, а також у суміжні середовища 

(рослини, повітря, воду), що становить небезпеку для природних біогеоценозів і, 

відповідно, існування людини. 

Необхідність дослідження особливостей акумуляції та міграції 

хлорорганічних пестицидів у ґрунті пов’язана також з їхнім впливом на ґрунтові 

популяції мікроорганізмів і, відповідно, на мікробіологічної активності ґрунту. 

Пестициди зменшують кількість мікроорганізмів, а інколи приводять до повного 

їх зникнення. Високу чутливість мікроорганізмів ґрунту до дії пестицидів 

використовують як показник екологічного моніторингу. 

У зв'язку з цим є актуальними проведені дисертантом дослідження 

особливостей міграції хлорорганічних пестицидів та запровадження 

агротехнологічних і агрохімічних заходів щодо попередження їх міграції 

трофічним ланцюгом. За останні роки в такому форматі різними авторами 

проводились лише фрагментарні дослідження, які практично не 

використовувались у сільському господарстві, а тому рецензована дисертаційна 

робота за актуальністю досліджень є комплексною та виконана на високому 

фундаментальному і прикладному рівні. Сказане дозволяє зробити висновок про 

актуальність теми дисертаційної роботи Іванків Мар’яни Ярославівни. 

 

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

Дослідження проведено відповідно до Закону України "Про охорону 

навколишнього природного середовища", а сама дисертаційна робота є 

складовою частиною комплексних науково-дослідних тем кафедри тваринництва 

і кормовиробництва Львівського національного аграрного університету, а саме: 

«Дослідити стан окремих компонентів екосистем та розробити заходи щодо 

оптимізації їх функціонування в умовах техногенезу» (номер державної 

реєстрації 0106U002074, 2006-2010 рр.) та «Дослідити стан і динаміку природних 

компонентів агроекосистем Західного регіону України та розробити заходи щодо 

оптимізації їх ефективного функціонування в умовах антропогенезу» (номер 

державної реєстрації 0111U001253, 2011-2015 рр.). 



 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертант використав методичні 

підходи щодо розв’язання поставлених завдань, які ґрунтуються на основі 

принципів системного аналізу. Вони забезпечують досягнення поставленої мети. 

З’ясування закономірностей міграції та акумуляції хлорорганічних пестицидів у 

системі “ґрунт-рослина” з метою обґрунтування агротехнічних та агрохімічних 

заходів щодо зменшення забруднення ними ґрунтів в умовах Західного Лісостепу 

України. 

Позитивною рисою роботи є те, що теоретичні висновки і пропозиції 

виробництву, які забезпечать отримання екобезпечної продукції за умов 

забруднення темно-сірих опідзолених ґрунтів хлорорганічними пестицидами в 

умовах Західного Лісостепу України базуються на глибокому теоретичному 

аналізі проблеми, системному підході до об'єкта дослідження, застосуванні 

широкого набору загальних і спеціальних методів та значному 

експериментальному матеріалі, що відповідає сучасній методології наукового 

пізнання. 

Результати досліджень підтверджуються первинними записами 

проведеної роботи, їх достовірність підтверджується методами варіаційної 

статистики. Основні положення проведеного дослідження викладені у 9 

висновках і 2 рекомендаціях, повністю відповідають її змісту і логічно витікають 

з результатів виконаних досліджень. Ступінь обґрунтованості наукових 

положень, висновків і рекомендацій, наведених у дисертації є високим. 
 

Наукова новизна одержаних результатів. Автором вперше в умовах 

Західного Лісостепу України досліджено забруднення ґрунтів санітарних зон 

складів отрутохімікатів хлорорганічними пестицидами, зокрема, 

дихлордифенілтрихлоретану (ДДТ), його похідних дихлордифенілдихлоретилену 

(ДДЕ), дихлордифенілдихлоретану (ДДД) та гексахлорциклогексану (ГХЦГ) і 

його α-, β-, γ- ізомерів та оцінено ступінь їх хімічної деградації, встановлено 

особливості міграції хлорорганічних пестицидів генетичними горизонтами 

темно-сірого опідзоленого ґрунту, досліджено особливості екстракції та 

транслокації хлорорганічних пестицидів біомасою дикорослих рослин та 

ячменем ярим. 

Удосконалено: комплекс агротехнічних заходів для ремедіації ґрунтів, що 

включає використання органо-мінеральної системи удобрення в поєднанні з 

вапнуванням, який спричиняє прискорення деструкції залишків пестицидів 

дихлордифенілдихлоретилену (ДДЕ), дихлордифенілдихлоретану (ДДД) та 

гексахлорциклогексану (ГХЦГ) і його α-, β-, γ- ізомерів та зменшення їх 

кількості в ґрунтах і врожаї ячменю ярого. 

Подальшого розвитку набули дослідження забруднення хлорорганічними 

пестицидами зон локального антропогенного впливу та локалізації і транслокації 

залишків ДДТ (і його метаболітів ДДЕ, ДДД) та ГХЦГ (і його ізомерів α-, β-, γ- 

ГХЦГ) у компонентах агробіогеоценозів. 
 



 

 

Практичне значення проведених у дисертаційній роботі досліджень. У 

своїй роботі дисертант вирішує питання щодо закономірностей міграції 

хлорорганічних пестицидів у ґрунті, особливостей їх надходження у вегетативні 

та генеративні органи культурних і дикорослих рослин, а також запропоновано 

агротехнічні та агрохімічні заходи, які попереджують міграцію хлорорганічних 

пестицидів трофічним ланцюгом. Обов’язковою умовою щодо 

сільськогосподарського використання ґрунтів санітарних зон складів 

агрохімікатів є попереднє обстеження їх на предмет забруднення стійкими 

хлорорганічними пестицидами. 

Отримані результати мають фундаментальне і практичне значення. Для 

отримання екологічно безпечної продукції за умов забруднення темно-сірих 

опідзолених ґрунтів хлорорганічними пестицидами в умовах Західного Лісостепу 

України рекомендується проведення заходів, а саме фіторемедіацію, що 

передбачає виведення територій із сільськогосподарського використання з 

подальшим залуженням забруднених ґрунтів дикорослими рослинами, які 

характеризуються високою здатністю до біокумуляції та фітодеструкції 

забруднюючих речовин; проведення комплексу агротехнічних заходів, що 

сприяють очищенню ґрунтів від залишків хлорорганічних пестицидів шляхом 

внесення мінеральних добрив на фоні органічних (гною) у поєднанні з 

вапнуванням – СаСО3 (1,5 Нг) + N90P90K90 + 10 т/га гною. 

Результати досліджень пройшли виробничу апробацію, якою 

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». 
 

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях та авторефераті. Опубліковані наукові праці дисертанта у достатній 

мірі відображають зміст дисертації. Основні її положення опубліковані в 

15 наукових працях, серед яких 7 статей у фахових виданнях, що входять до 

переліку, затвердженого ДАК України, 3 тез конференцій. Результати дисертації 

доповідались, обговорювались та отримали позитивні відгуки: на засіданнях 

вченої ради факультету агротехнологій та екології Львівського НАУ; на звітних 

наукових конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів 

Львівського НАУ (2010-2013 рр.); на Міжнародній науковій конференції: 

«Srodowiskowe zagrozenia zdrowia ludzi і zwierzаt» у Західно-поморському 

технологічному університеті в Щецині (Польща, 2011 р.); на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Шляхи забезпечення екологічної безпеки 

територій» у м. Луганську (2012 р.). 

Підтверджую, що наукові положення, висновки і рекомендації, 

сформульовані у дисертації та авторефераті, достатньо повно викладені в 

опублікованих працях. 



 

 

Загальна оцінка окремих розділів роботи. Дисертаційна робота Іванків 

М.Я. викладена на 175 сторінках комп’ютерного тексту (з них 127 сторінки 

основного тексту) і містить 21 таблицю, 15 рисунків та додатки. Список 

використаної літератури включає 351 джерело, у тому числі 85 – іноземних. 

Дисертація написана за загальноприйнятою структурою і включає: вступ, огляд 

літератури, умови, об’єкти та методику досліджень, результати досліджень і їх 

обговорення, висновки, пропозицій виробництву, список літератури та додатки. 

У вступі висвітлені питання, що стосуються актуальності теми і завдань 

досліджень, наукової новизни та практичної цінності роботи, апробації 

результатів досліджень. 

У першому розділі «ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ» подано сучасні погляди 

вітчизняних і зарубіжних дослідників на проблему забруднення агроценозів 

стійкими органічними, зокрема, хлорорганічними пестицидами, розкрито 

основні джерела і шляхи надходження пестицидів та їх метаболітів у навколишнє 

природне середовище, їх токсикологічна характеристика. Охарактеризовано 

динаміку росту і розвитку рослин на забруднених залишковими кількостями 

пестицидів ґрунтах та сучасні технології очищення ґрунтів, забруднених 

хлорорганічними пестицидами та їх похідними і цим обґрунтований вибір теми 

дисертаційної роботи. Огляд літератури викладений на високому науковому 

рівні, він охоплює основний новітній матеріал, опублікований вітчизняними і 

зарубіжними вченими. 

Розділ «УМОВИ, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ» відповідають науковим вимогам. Дисертант у цьому розділі 

ретельно вивчає природні умови дослідних територій навколо недіючих складів 

тривалого зберігання заборонених та непридатних до використання пестицидів 

(с. В’язовій та с. Глинському Жовківського району Львівської області), фактори 

формування токсичного впливу хлорорганічних пестицидів та їх метаболітів на 

довкілля впродовж 2010-2013 рр. 

Автор описує методики, за якими здійснювалась програма досліджень, 

передбачена поставленими у роботі завданнями та використовує як 

загальнонаукові, так й спеціальні методи досліджень. Експериментальні 

дослідження проводились на базі Львівського обласного державного проектно-

технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції 

«Облдержродючість» за затвердженими методиками Міністерства охорони 

здоров’я (ДСТУ ISO 10382:2004). Основний метод досліджень – метод 

модельних ділянок, за допомогою якого вивчали акумуляцію пестицидів у 

системі “ґрунт-рослина” та здійснювали оцінку їх екологічної небезпеки. 

Поєднання агрономічних, агрохімічних, біохімічних, фізичних, хімічних 

та статистичних методів наукового аналізу дозволило дисертанту отримати 

результати, які можна було б відтворювати, співставляти і узагальнювати у 

висновках, достовірність котрих підтверджена статистичною обробкою 

фактичного матеріалу. 

Загалом методика проведення досліджень сумнівів або ж зауважень не 

викликає. Дисертант досконало володіє багатьма методами наукового аналізу, за 



 

 

допомогою яких отримав результати, адекватні поставленій загальній меті і 

конкретним завданням досліджень. 

Розподіл і виклад фактичного матеріалу в розділі «РЕЗУЛЬТАТИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ» логічно послідовні, що дозволило Іванків М.Я. розкрити 

основні наукові положення та сформулювати висновки, винесені на захист. 

Здобувач ґрунтовно узагальнив результати досліджень механізмів просторової 

міграції хлорорганічних пестицидів та співвідношення компонентів забруднення 

– ізомерів та метаболітів ДДТ і ГХЦГ. Були досліджені особливості міграції та 

акумуляції хлорорганічних забруднень за профілем темно-сірого опідзоленого 

ґрунту. Виявлено, що забруднення носить плямистий характер, яке зумовлено 

особливостями експлуатації досліджуваних територій в минулому. З’ясовано, що 

вертикальна міграція хлорорганічних пестицидів профілем ґрунту обумовлена 

особливостями генетичних горизонтів. 

Оцінка видового складу фітоценозу поблизу об’єктів тривалого 

зберігання пестицидів показала, що кількісні та якісні характеристики 

рослинності у межах санітарно-захисних зон складів пестицидів можуть 

слугувати індикаційними показниками ступеня забруднення ґрунту 

полютантами. Рослинне угруповання змінюється за видовим багатством, 

густотою рослинного покриву, кількістю ботанічних родин та агробіологічних 

груп залежно від забруднення ґрунту токсичними речовинами. 

Розроблений метод ремедіації забрудненого хлорорганічними 

пестицидами ґрунту, який передбачає на темно-сірому опідзоленому ґрунті в 

умовах Західного Лісостепу України використання різної кількості органо-

мінеральних добрив у поєднанні з вапнуванням. Все це досить ґрунтовно 

аргументовано фактичним матеріалом. 

У розділі дисертації «АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ» М.Я. Іванків фахово, об’єктивно і правильно оцінює 

результати власних досліджень та визначає їх значення для екологічної науки. 

Розкритий механізм просторової і вертикальної міграції хлорорганічних 

пестицидів у темно-сірому опідзоленому ґрунті, біокумуляції та транслокації 

ДДТ дикорослими рослинами та ячменем ярим в місцях розташування колишніх 

складів отрутохімікатів. На основі експериментальних досліджень 

запропоновано заходи, спрямовані на зменшення забруднення довкілля 

токсичними речовинами, зокрема хлорорганічними ксенобіотиками. 

Цей розділ дисертаційної роботи свідчить, що її автор досить ерудований 

науковець, котрий сповна володіє самостійно отриманим матеріалом, об’єктивно 

і правильно його оцінює у співставленні з даними інших авторів та інтерпретує 

його з сучасних наукових позицій, узагальнюючи в положеннях і висновках. 

Загалом робота справляє дуже хороше враження. Вона логічно побудована, всі 

розділи послідовно ув’язані, читається легко, з інтересом, написана державною 

мовою, охайно оформлена, що свідчить про відповідальність автора. 

 

Окремі дискусійні питання і зауваження. Поряд з високою позитивною 

оцінкою рецензованої дисертаційної роботи вважаю за необхідне виділити 

окремі дискусійні питання, зауваження та побажання: 



 

 

–  на мою думку, розділ 1.1. Забруднення довкілля агроценозів в Україні 

пестицидами та розділ 1.3. Основні джерела і шляхи надходження пестицидів та 

їх метаболітів у навколишнє середовище в огляді літератури можна було б 

об’єднати, а розділ 1.5. Характер розподілу стійких органічних ксенобіотиків у 

ґрунтах та їх трансформація варто було б розширити, що дало більшу 

інформацію до поставлених мети та завдань досліджень; 

– у розділі Умови, об’єкти та методика проведення дослідження автор 

надто скрупульозно подає дані щодо природно-кліматичних умов регіону 

проведення досліджень, хоча вони не були предметом дослідження. Методику 

дослідження рівня накопичення хлорорганічних пестицидів у біомасі  

дикорослих видів рослин, яка описана у підрозділі 4.2. бажано б було подати у 

розділі 2; 

– у розділі 4. Акумуляція та транслокація органічних пестицидів у 

рослинах таблицю 4.1. Узагальнені дані щодо видового складу фітоценозу на 

різних відстанях від складу отрутохімікатів краще було б подати у додатках, у 

цьому ж розділі подано детальний аналіз щодо особливостей біоакумуляції та 

транслокації хлорорганічних пестицидів дикорослими видами рослин, однак не 

акцентовано увагу на рослинах, які можна використати як біоіндикатори 

забруднення ґрунтів пестицидами; 

– у розділі 5. Ремедіаційна дія вапнування й удобрення на ґрунт під час 

вирощування ячменю ярого автор констатує, що внесення мінеральних добрив 

впливає на швидкість детоксикації пестицидів. Поясніть будь ласка, який 

механізм дії даного процесу; 

– окремі положення, викладені у першому розділі дисертації, не знайшли 

свого логічного продовження у наступних розділах роботи. Було б добре, якби 

автор показав механізми утилізації дикорослих рослин, які характеризуються 

високою здатністю до біоакумуляції пестицидів та можуть використовуватися у 

процесах фіторемедіації ґрунтів; 

– автор досліджує одночасне навантаження ґрунтів санітарних зон 

складів хлорорганічними пестицидами ДДТ і ГХЦГ, їх метаболітами та 

ізомерами. Однак механізм їх сумісної дії не розкрито. Варто було б звернути 

увагу на комбінований вплив цих полютантів у процесах їх міграції трофічним 

ланцюгом; 

– на окремих сторінках зустрічаються русизми, стилістичні та граматичні 

помилки; 

– автор використовує назву хімічних термінів за старою номенклатурою; 

– у списку іноземної літератури трапляються орфографічні помилки. 

Вказані зауваження і побажання є дискусійними та зовсім не зменшують 

наукової цінності роботи, її актуальності і практичної значимості. Сподіваюсь, 

що висловленні побажання сприятимуть подальшому науковому росту та 

вдосконаленню дисертанта. 

Заключення. Рецензована дисертаційна робота є завершеною науковою 

працею, включає вагомий науковий доробок в екологію, має теоретичне і 

практичне значення. У дисертації на сучасному рівні обґрунтовані характер 

вибраної теми, схеми і принципи наукового вирішення поставлених завдань,  



 

 

 

 

 


