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В  І  Д  Г  У  К 
 

на дисертацію КІТ ЛІЛІЇ ПЕТРІВНИ «Техногенне забруднення агроекосистем 

важкими металами, їх вплив на антиоксидантну та імунну систему гусей», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук 

за спеціальністю 03.00.16 – екологія 

 

Актуальність теми дослідження та її зв'язок з науковими 

програмами. 

Забезпечення населення високоякісними та безпечними продуктами 

харчування, зокрема, і м’ясом птиці є важливим соціальним завданням. 

Практика показує, що попит на м'ясо птиці як високопоживного та 

дієтичного продукту і порівняно дешевого стрімко зростає, поряд з цим 

підвищуються і вимоги до його якості та безпеки. 

Однак, в сучасних екологічних умовах внаслідок високого 

антропогенного навантаження на довкілля спостерігається помітне зниження 

якості м’яса птиці за рахунок накопичення в тканинах її організму різних 

токсикантів, зокрема, і важких металів. 

Споживання населенням продукції птахівництва, виробленої в умовах 

техногенного навантаження сприяє накопиченню важких металів в тканинах та 

органах людини, що супроводжується цілою низкою захворювань. На даний 

час чітко зафіксована інтенсивність забруднення продуктів харчування 

токсикантами та рівнем захворювання населення. 

Тому моніторинг інтенсивності забруднення м’яса  птиці важкими 

металами та вивчення способів зниження їх в  організмі птиці в сучасних 

умовах техногенного навантаження є актуальним. 

Дисертаційна робота виконана у рамках державної наукової тематики на 

кафедрі екології Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького (номенклатура державної 

реєстрації 01080U001933). 

У першому розділі Лілія Петрівна Кіт зробила стислий огляд наукових і 

практичних аспектів щодо аеротехногенного забруднення компонентів довкілля 

і якості м’ясної продукції птахівництва. У розділі здійснено огляд наукової 
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літератури. Він поділений на десять підрозділів, у яких є аналіз загального 

впливу важких металів на навколишнє середовище, агроекосистеми і тварин. 

Описано метаболічні процеси в організмі птиці за дії важких металів та роль 

Селену й аскорбінової кислоти у попередженні токсичної дії цих полютантів. 

Обґрунтована актуальність проблеми отримання екологічно чистої продукції 

гусівництва в умовах техногенного ризику. 

Здобувачка резюмує, що завдяки антиоксидантній дії Селен зменшує 

токсичність важких металів у тварин. Додавання до раціону тварин Селену у 

складі селенату натрію, селенметіоніну, аскорбату селену, селен-містких 

дріжджів тощо сприяє нормалізації обміну речовин, чинить метал-протекторну 

дію та позитивно впливає на ефективність виробництва продукції 

тваринництва.  

Другий розділ містить матеріали і методи досліджень, схему досліджень, 

методи визначення біохімічних показників. У дослідах здобувачка використала 

стандартизовані й апробовані методики визначення вмісту важких металів, 

активності ферментів, гематологічних показників та продуктів пероксидного 

окислення ліпідів. Описані умови й локалізація досліджень – ПП „Агро-

прогрес” (контрольне господарство) та ТзОВ „Зубра” (дослідне господарство). 

Третій розділ містить виклад результатів дослідження впливу забруднень 

цементного виробництва на компоненти агроекосистеми. Зокрема, детально 

вивчено вміст важких металів у ґрунті та у траві пасовища – основних 

компонентах агроекосистеми, які приймають на себе техногенний прес 

промислових викидів. Авторка роботи підсумовує, що має місце сильне 

забруднення Кадмієм, Цинком і, менше, Плюмбумом. Так, вміст рухомих форм 

Кадмію  перевищує гранично допустиму концентрацію у 8,0 раза, Цинку – у 3,2 

рази, а Плюмбуму – в 1,2 рази. Порівняно до фонової зони ці різниці становили 

відповідно 52,0; 1,3 і 2,0 рази.  

Трава пасовища, розміщеного у зоні техногенного навантаження 

цементного заводу, істотно забруднена Кадмієм, вміст якого у 26 рази 

перевищує ГДК. Менше забруднення встановлено за вмістом Цинку – 3,2 рази і 
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Купруму – 1,2 рази. Вміст Плюмбуму у траві був на рівні ГДК, що також 

небезпечно. У порівнянні з травою незабрудненого пасовища, вміст Кадмію, 

Плюмбуму, Цинку і Купруму був більшим у 65,0; 7,7; 3,1 і 1,2 рази.  

 У четвертому розділі здобувачка подає результати вивчення негативної 

дії техногенного забруднення цементного виробництва на організм гусей. 

Досліджено вміст важких металів в організмі гусей, біохімічні показники у 

тварин, показники плазми крові, антиоксидантного статусу, гематологічні 

імунологічні показники, досліджена інтенсивність росту, з’ясована вікова 

динаміка накопичення важких металів у організмі гусей. 

Авторка встановила, що в гусей, яких утримували поблизу цементного 

заводу, найбільше Кадмію виявлено в печінці, де його вміст у 5 разів 

перевищував гранично допустиму концентрацію і був у 32 рази більший, ніж у 

гусей фонової зони. Значно більшим, ніж у фоновій зоні був вміст Кадмію у 

м’язовій тканині, проте він не перевищував ГДК для м’ясних продуктів. Вміст 

Плюмбуму у скелетному м'язі, печінці і нирках був меншим за ГДК, а в кістках 

і пір’ї перевищував її у 3,38 і 1,81 рази. Вміст Цинку і Купруму в усіх 

досліджуваних органах і тканинах менший гранично допустимої концентрації.  

У крові гусей поблизу заводу виявлено зниження концентрації у плазмі 

крові кальцію на 30% та магнію на 40%, ніж у гусей з фонової зони. 

Концентрація калію зросла удвічі за приблизно однакової концентрації натрію і 

хлору. 

Утримування гусей поблизу цементного заводу зменшує концентрацію 

загального білка, альбуміну, глюкози у плазмі крові. Крім того, у плазмі крові 

зростає активність ферментів: АСТ, АЛТ, креатинкінази, лактатдегідрогенази, 

лужної фосфатази. 

За утримання гусей у промисловій зоні цементного заводу у їх крові 

зростає концентрація продуктів пероксидного окиснення: гідроперекисів, 

малонового діальдегіду, дієнових кон’югатів і знижується активність 

глутатіонпероксидази. 



 4 

Утримування гусей біля цементного заводу викликає зменшення у їх крові 

кількості еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів. У лейкоцитарній формулі 

знижується частка лімфоцитів. У крові таких гусей знижувалася загальна 

концентрація глобулінів внаслідок зменшення як абсолютної, так і відносної 

кількості γ-глобулінів.   

 П'ятий розділ присвячений дослідженню в лабораторних умовах впливу 

кадмію на організм гусей та зменшення його негативної дії сполуками селену. 

Авторка за аналогічною програмою, як і в польових дослідженнях, вивчила 

кумуляцію Кадмію в організмі гусей під впливом експериментального 

додавання елемента у корм, біохімічні показники за впливу Кадмію, біохімічні 

показники плазми крові, показники антиоксидантного статусу, гематологічні й 

імунологічні показники. Відслідкована інтенсивність росту гусей. 

З висновків розділу випливає, що штучне навантаження гусей 5 ГДК 

Кадмію зменшує концентрацію загального білка, альбуміну, глюкози, кальцію 

та магнію у плазмі крові. Крім того, у плазмі крові зростає активність 

ферментів, що характеризують клінічний стан: АСТ, АЛТ, креатинкінази, 

лактатдегідрогенази, лужної фосфатази. У крові гусей зростає концентрація 

продуктів пероксидного окиснення: гідроперекисів, малонового діальдегіду, 

дієнових кон'югатів і знижується активність глутатіонпероксидази. 

Зменшується у крові гусей кількість еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів. У 

лейкоцитарній формулі знижується частка лімфоцитів. У крові гусей, яким 

вводили у корм 5 ГДК Кадмію, знижувалася загальна концентрація глобулінів 

внаслідок зменшення як абсолютної, так і відносної кількості  

γ-глобулінів.  

Додавання до раціону гусей селеніту натрію або аскорбату селену 

зменшувало депонування в органах і тканинах та негативну дію на організм 

гусей Кадмію, причому аскорбат селену діяв ефективніше. 

У шостому розділі за аналогічною схемою викладу подані результати 

дослідження впливу Плюмбуму на організм гусей та зменшення його 

негативної дії сполуками селену. Авторка подає результати дослідження 
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кумуляції Плюмбуму в організмі гусей, біохімічних показників в організмі та 

плазмі крові, показники антиоксидантного статусу, гематологічні та 

імунологічні показники за штучного додавання до раціону Плюмбуму. 

Поряд з цим виявлено, що штучне додавання до корму гусей 5 ГДК 

Плюмбуму зменшує концентрацію загального білка, альбуміну, глюкози, 

кальцію та магнію у плазмі крові, а у плазмі крові зростає активність 

ферментів, що характеризують клінічний стан: АСТ, АЛТ, креатинкінази, 

лактатдегідрогенази, лужної фосфатази. У крові гусей також зростає 

концентрація продуктів пероксидного окиснення: гідроперекисів, малонового 

діальдегіду, дієнових кон'югатів і знижується активність глутатіонпероксидази. 

Зменшується у крові гусей кількість еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів. У 

лейкоцитарній формулі знижується частка лімфоцитів. У крові гусей, яким 

вводили у корм 5 ГДК Плюмбуму, знижувалася загальна концентрація 

глобулінів внаслідок зменшення як абсолютної, так і відносної кількості γ-

глобулінів.  

Додавання до раціону гусей селеніту натрію або аскорбату селену 

зменшувало депонування в органах і тканинах та негативну дію на організм 

гусей Плюмбуму, причому аскорбат селену діяв ефективніше. 

Сьомий розділ представляє розрахунки економічної ефективності 

протидії негативному впливу важких металів сполуками селену у раціоні гусей.  

Авторка довела, що стан довкілля впливає на економічну ефективність 

виробництва продукції гусівництва: рентабельність підприємства, 

розташованого в умовно чистій зоні на 17,9-18,7% вища, порівняно із 

рентабельністю аналогічного виробництва, розташованого у зоні впливу 

промислового підприємства. Аскорбат селену, як добавка до комбікорму, 

дозволяє збільшити прирости гусей і підвищити рентабельність виробництва на 

2,6-3,4%. Проте це не дозволяє цілком компенсувати різницю, обумовлену 

різним станом чистоти довкілля. 

Розділ 8 завершальний і робить аналіз та узагальнення результатів усіх 

досліджень. 
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Кожен розділ завершується висновками та має свій список посилань. 

Основна частина дисертації завершується загальними конкретними та 

логічними висновками, які підтверджують виконання поставлених програмних 

завдань і досягнення загальної мети.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність. 

Ознайомлення з дисертаційною роботою Кіт Лілії Петрівни дає підстави 

стверджувати, що наукові положення, висновки і рекомендації, викладені в ній, 

є обґрунтованими і достовірними, оскільки вони отримані в результаті 

розрахунково-експериментальних досліджень. 

Апробація результатів досліджень проведена на шести міжнародних 

науково-практичних конференціях та одній науково-практичній конференції. 

Рекомендації  виробництву нові, вагомі і достатньо конкретні. 

Наукова новизна положень, висновків та результатів дослідження.  

Основні наукові положення дисертаційних досліджень, що визначають 

новизну одержаних наукових результатів, полягають у тому, що вперше:   

 досліджено вплив аеротехногенних емісій цементного заводу на 

базові компоненти пасовищної агроекосистеми (ґрунт і рослинність), 

нагромадження важких металів в органах і тканинах гусей та, зокрема, 

з’ясовано, що Кадмію у печінці цих тварин у 5 рази, а Плюмбуму в кістках у 3,4 

рази більше від ГДК;  

  встановлено, що накопичення Кадмію і Плюмбуму в окремих 

органах і тканинах гусей спричинює зменшення кількості загального білка, 

альбуміну, глюкози у плазмі крові; зростання концентрації продуктів 

пероксидного окиснення (гідроперекисів, малонового діальдегіду, дієнових 

кон’югатів) та  зниження активності глутатіонпероксидази; зменшення у крові 

кількості еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів; зменшення як абсолютної, так 

і відносної кількості γ-глобулінів;  

  доведена ефективність використання сполук Селену для виведення 

з організму гусей Кадмію і Плюмбуму, а також показано здатність 
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аліментарного аскорбату селену знижувати інтенсивність накопичення цих 

токсикантів в організмі гусей. Перевагу щодо детоксикаційної активності має 

аскорбат селену над селенітом Натрію;  

  розроблені технічні умови, синтезований препарат аскорбату 

селену, проведене лабораторне моделювання навантаження важкими металами 

та детоксикацію Селеном, при цьому з’ясований клінічний стан організму 

гусей.  

Наукова новизна отриманих результатів підтверджена двома 

деклараційними патентами України на корисну модель. 

Значущість результатів дослідження для науки і практики та 

рекомендації щодо їх використання. 

Розробки щодо ведення гусівництва в зоні техногенного навантаження 

розглянуті й схвалені Департаментом екології та природних ресурсів Львівської 

обласної державної адміністрації і використовуються виробництвом, що 

підтверджено відповідною довідкою. Застосування неорганічної та органічної 

сполук Селену при вирощуванні гусей зменшує негативну дію важких металів, 

що пов'язано із стимулюванням процесів пероксидного окиснення або 

заміщенням Кадмієм і Плюмбумом необхідних організму макро- і 

мікроелементів у життєво важливих сполуках і комплексах, це дозволило 

збільшити середньодобові прирости гусей та знизити собівартість продукції на 

підприємствах АПК, що засвідчено довідкою. Результати дисертаційного 

дослідження використовуються у освітньому процесі Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені  

С. З. Ґжицького при викладанні таких дисциплін: «Моніторинг навколишнього 

середовища», «Екобезпека», «Технологія виробництва продукції птахівництва». 

Повнота викладу основних наукових результатів дисертації в 

опублікованих працях. 

Новизна результатів роботи незаперечна, практичне значення досліджень 

доведене. Повнота апробації матеріалів дисертаційних висновків забезпечена 

14 науковими роботами, у т. ч. 9 статтями у фахових виданнях України, однією 
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статтею у виданні, що належить до міжнародних наукометричних баз, двома – 

у матеріалах і тезах конференцій, отримано 2 патенти України на корисну 

модель. Зміст автореферату повністю відображає основні положення 

дисертації.  

Дискусійні положення та зауваження. 

Представлена робота Кіт Лілії Петрівни відзначається змістовністю, 

обгрунтованістю наукових положень та практичних рекомендацій, однак не 

позбавлена недоліків та зауважень, які мають дискусійний характер і 

потребують роз’яснень. 

1. В  дослідах з молодняком птиці кількість голів у піддослідних 

групах повинна становити не менше 100 голів, чому в роботі автор зменшив 

норму до 10 голів (перша серія досліджень). 

2. Чому автор в роботі використовував саме 1,5 мг на кг сухої 

речовини раціону гусей аскорбату селену та 1,0 мг селеніту натрію? 

3. Чому при оцінці впливу кормової сировини на живу масу птиці не 

враховувався її відносний приріст, як один  із важливих показників контролю 

ефективності годівлі птиці?  

4. Чому тривалість експерименту на молодняку птиці в другому 

досліді першої серії досліджень тривав 75 діб, адже за вимогами наукових 

досліджень в тваринництві, мав би складати 182 доби? 

5. В підрозділі «практичні рекомендації» автор рекомендує проводити 

моніторинг забруднення агроекосистем при утриманні тварин в зоні впливу 

аеротехногенних емісій промислових підприємств, що не відповідає 

результатам досліджень, які відносяться до птиці, а конкретно гусям. 

6. Для більш об’єктивної оцінки ефективності зниження засвоєння в 

організмі птиці токсикантів проводять балансові досліди, однак в роботі ці 

дослідження відсутні. 

7. З аналізу дисертаційної роботи невідомо як проводиться 

формування груп - аналогів, що потребує пояснення. 
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С. Ф. Разанов 

Загалом дисертація Лілії Петрівни Кіт “Техногенне забруднення 

агроекосистем важкими металами, їх вплив на антиоксидантну та імунну 

систему гусей” є завершеною науковою працею. На основі обґрунтування 

вагомості негативного впливу на агроекосистему й організм гусей підвищеного 

вмісту ксенобіогиків та з метою отримання екобезпечної продукції гусівництва і 

попередження токсичної дії важких металів, підвищення рентабельності 

виробництва м’яса авторка пропонує проводити моніторинг забруднення у 

зонах ризику забруднення довкілля важкими металами та додавати аскорбат 

селену до стандартного раціону гусей у кількості 1,5 мг на 1 кг сухої речовини. 

Вважаю, що дисертація Кіт Лілії Петрівни на тему “Техногенне 

забруднення агроекосистем важкими металами, їх вилив на антиоксидантну та 

імунну систему гусей” відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України 

до кандидатських дисертацій та пп. 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 656 від 19 серпня 2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р., № 567 від 27.07.2016 р.), а 

її автор, Кіт Лілія Петрівна, заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія. 

Доктор сільськогосподарських наук, професор, 

завідувач кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища 

Вінницького національного аграрного університету 
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