
вIдгук
офiцiйного опонента, кандидата технiчних наук

Бригади Олени Володимирiвни на дисертацiйну роботу
Карлюк длiни АндрiIвни<<Пiдвищення екологiчноi безпеки рiчки

сiверський,щонець та озер Лиманськоi групи в зонi впливу Змiiвськоi
ТЕС)>, подану на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук за

спецiальнiстю 21.06.01 - екологiчна безпека

Актуальнiсть теми дисертацiйного дослiдження.
господарська дiяльнiсть у пiвнiчно-схiдному регiонi Укратни зумовлюс

необхiднiсть розробки вiдповiдних водоохоронних заходiв щодо покращення

стану поверхневих вод. Рiчка Сiверський Щонець та озера Лиманськоi групи

знаходяться в зонi впливу ЗмiТвськоi ТЕС. Озера Лимансъкоi групи мають

гiдравлiчний зв'язок з iншими водними об'ектами та вiдiграють роль
<буфернОТ> зони мiж безпосереднiм впливом ЗмiТвськоi тЕ,С та р. Сiверський

щонець. Регулювання якостi води озер та прилеглоi дiлянки рiчки вимагас

пильноi уваги до вивчення гiдрологiчних, хiмiчних i бiологiчних процесiв,

що вiдбуваються у цих водних об'ектах.
саме цi фактори i обумовлюють актуальнiсть i важливiсть

дисертацiйноi роботи Карлюк А.А., яка присвячена вирiшенню науково-

практичноi задачi, Що поляга€ в забезпеченнi екологiчноi безпеки водних

об'сктiв у зонi впливу ЗмiТвськоi тЕС на ocHoBi регуляцii процесiв

формування якостi поверхневих вод озер Лиманськоi групи. Актуальними

завданнями е комплексна оцiнка стану дослiджуваних водних об'сктiв,

прогнозування техногенного впливу Змiiвськоi тЕС на озера Лиманськоi

групи та визначення ролi ocTaHHix у формуваннi якостi води р. Сiверський

До".ц". Впровадження запропонованих заходiв суттево пiдвищить piBeHb

екологiчноi безпеки р. Сiверський Щонець та озер Лиманськоi групи в районi
впливу Змiiвськоi ТЕС.

Структура i обсяг дисертацii.
Загальний обсяг дисертацiТ становить 2З9 cTopiHoK основного тексту, з

них - 47 рисункiв за текстом та 31 таблиця, 1 таблиця на окремiй сторiнцi,

списку використаних джерел з |44 найменувань на 17 cTopiHKax i 5 додаткiв
наЗ4 cTopiHKax.

ЗвОязок роботи з науковими програмами, планами, темами.
НапрямоК дисертаЦiйногО дослiдження вiдповiдас Закону УкраIни

<Про ocHoBHi засади (стратегiю) державноi екологiчноi полiтики Украiни на

.,.рiод до 2030 року), вiд 28.02.20|9 та Енергетичнiй стратегii Украiни на

,r"рiод до 20з5 року <<Безпека, енергоефективнiсть,

конкурентоспроможнiсть>>, що схвалена Кабiнетом MiHicTpiB Украiни вiд

1s.Os.rg17 J\Ъ б05-р. ,Щисертацiйну роботу виконано вiдповiдно до Планових

наукових дослiджень науково-дослiдноi установи <украiнський науково-

доЪлiдний iнститут екологiчних проблем> (укрндIЕп) у межах ндр
<наукове обrрунтування перелiку водних екосистем, якi забезпечують

екосистемнi послуги, та порядок здiйснення оцiнки вартiсноi цiнностi iх



бiорiзноманiття та розроблення рекомендацiй щодо вiдновлення i збереження

цих екосистем)) (J\Ъ держресстрацii 01 17U001487, 0|1 8U000504).
дналiз основного змiстуо науковоi новизни, практичноi значимостi

достовiрностi та обгрунтованостi отримацих результатiв.
у вступi обгрунтовано актуальнiсть роботи, визначено ii зв'язок з

науковими програмами та темами, сформульовано мету та завдання

дисертацiйнот роботи, зазначено наукову новизну та практичне значення

отриманих результатiв, перераховано ocHoBHi положення та закономiрностi,
отриманi автором. Наведено iнформацiю про апробацiю результатiв
дослiджень i публiкацiй, що висвiтлюють ocHoBHi положення дисертацiйноi

роботи.
У першому роздiлi здобувачем проведено аналiз теоретичнИХ Та

експериментальних дослiджень особливостей формування, функцiонування
поверхневих вод (озер та рiчок) та визначено фактори, що впливають на iх
екологiчний стан i здатнiсть до самоочищення.

Розглянуто ocHoBHi проблеми формування екологiчного сТаНУ

поверхневих Вод, що мають гiдравлiчний зв'язок з iншими водними

об'сктами, зокрема з водотоками. Проаналiзовано процеси формування та

динамiки змiн екологiчного стану поверхневих вод в зонах впливу

енергетичних комплексiв.
сформульовано завдання дисертацiйноi роботи, вирiшення яких с

необхiдним для забезпечення екологiчноi безпеки водних об'сктiв в зонах

впливу ТЕС.
У другому роздiлi здобувачем теоретично обГрунтовано вибiР

напрямку дослiджень та визначено ocHoBHi фактори, що впливають на

формування якостi води водних об'ектiв, розташованих в зонi впливу

ЗмiIвськоТ ТЕС.
проведено аналiз ретроспективних даних, сучасного стану водних

об'ектiв ЗмiТвського районУ, Що дозволило обрати репрезентативнi дiлянки
вiдбору проб для дослiдження екологiчного стану озер Лиманськоi групи та

ik впливу на р. Сiверський Щонець. Обгрунтовано необхiднiсть проведення

хiмiко-аналiтичних та бiологiчних дослiджень водних об'ектiв, що

розташованi в зонi впливу Змiiвськоi ТЕС.
двтором запропоновано алгоритм послiдовних етапiв i дiй для

забезпечення екологiчноi безпеки поверхневих вод, що розташованi в зонi

техногенного впливу.
у третьому роздiлi дослiджено гiдрохiмiчнi та гiдробiологiчнi

характеРистики озер Лиманськоi групи, дiлянки р. Сiверський Донець (вiд

с. Черкаський Бишкин до смт.,Щонець) та залежнiсть змiн характеристик

бiотичних угрупувань вiд змiни гiдрохiмiчних характеристик озер.

щослiджено гiдрохiмiчний i гiдробiологiчний режими озер Лиманськот

групи та дiлянки р. Сiверський.Щонець.
Встановлено вплив озер Лиманськоi

гiдрохiмiчного режиму р. Сiверський Щонець
показниками як жорсткiсть, хлори ди танiтрати.

групи на формування
за такими гiдрохiмiчними



Визначено роль бiотичних та абiотичних факторiв у формуваннi
екологiчного стану масивiв поверхневих вод в зонi дii енергетичного об'скту
(ТЕС) на прикладi озер ЛиманськоТ групи та р. Сiверський Щонець.

Проаналiзовано процеси самоочищення в озерах ЛиманськоТ групи та
окремих дiлянок р. Сiверський .Щонець.

Проведено оцiнку сучасного екологiчного стану озер Лиманськоi групи
та дiлянки р. Сiверський Щонець (вiд с. Черкаський Бишкин до смт. Щонець).
Виконано порiвняльний аналiз ретроспективного та сучасного екологiчного
стану дослiджуваних водних об'ектiв.

Виявлено, що сприятлива екологiчна сиryацiя спостерiгаеться в озерах
СухийЛиман, Комишувате та р. Сiверський ,Щонець (с. Черкаський Бишкин),
а найгiрша в озерi Свiтличне, Чайка, Личове та р. Сiверський Щонець
(смт. Щонець).

У четвертому роздiлi побудовано масо-балансову модель системи
<Озеро Чайка озеро Личове>. З урахуванням проаналiзованоi хiмiчноi
моделi системи (озеро Чайка - озеро Личове - рiчка Сiверсъкий Щонець>,

розроблено пiдхiд, який полягае у розрахунку масового балансу системи
поверхневих вод та дозволяе оцiнити ik процеси самоочищення.
Запропонований пiдхiд може бути використаний для iнших водно-
господарських комплексiв.

На пiдставi проведених аналiтичних дослiджень розроблено метод
визначення ступеню впливу озера Чайка на якiсть води р. Сiверський Щонець,
що дозволяе врахувати надходження забруднюючих речовин в рiчку як за
рахунок техногенних водl так i фiльтрацii з озера. Виконано прогнознi

розрахунки формування якостi води озер та рiчки, якi дослiджувалися.
Визначено ocHoBHi водоохороннi заходи щодо пiдвищення екологiчноi

безпеки р. Сiверський Щонець та озер Лиманськоi групи в зонi впливу
ЗмiIвськоТ ТЕС. Основними з них е удосконалення технологiчноi схеми

доочищення об'еднаного стоку в озерi Чайка, що включае в себе комплекс
гiдротехнiчних споруд та природних бiоценозiв.

Запропоновано удосконалити систему екологiчного монiторингу
водних об'ектiв в зонi впливу енергооб'сктiв за рахунок доповнення перелiку
характеристик гiдробiологiчними та мiкробiологiчними показниками. I_{e

дозволить комплексно оцiнити стан водних об'сктiв, якi дослiджувалися,
спрогнозувати piBeHb техногенного впливу на них та забезпечити збереження
та вiдновлення iх екологiчного благополуччя.

У висновках до роздiлiв наведенi HayKoBi та практичнi результати,
отриманi в дисертацiйнiй роботi.

Наукова новизна отриманих результатiв.
У результатi виконання комплексу теоретичних та практичних

дослiджень щодо вирiшення науково-практичноi задачi, яка полягас в

забезпеченнi екологiчноi безпеки водних об'ектiв у зонi впливу ЗмiТвськоТ

ТЕС на ocнoBi реryляцii процесiв формування якостi поверхневих вод оЗер

ЛиманськоТ групи автором:



широкого комплексу природних та антропогенних факторiв на формування
якостi води взаемопов'язаних поверхневих водних об'сктiв озер

Лиманськоi групи та р. Сiверський Щонець;
науково обrрунтовано взасмозв'язок бiотичних та абiотичних

факторiв пiд час формування екологiчного стану масивiв поверхневих вод в
зонi впливу енергетичного об'екту на прикладi ЗмiiвськоТ ТЕ,С;

розроблено метод визначення ступеню впливу озер на якiсть воДИ

р. Сiверський .щонець за рахунок вiдведення забруднених вод та надходження

фiльтрацiйних вод зi створенням систематизованоi бази даниХ ЩОДО

показникiв гiдрологiчного стану, гiдрохiмiчного та гiдробiологiчного скЛаДУ

екосистеми;

удосконалено:
систему екологiчного монiторинry водних об'сктiв в зонi ВПЛИВУ

енергооб'скту за рахунок включення гiдробiологiчних та мiкробiологiчних
показникiв;

iснуючi схеми доочищення стiчних вод у природних водних об'ектах
(бiоплато - Чайка);

набуло подальшого розвитку:
гiдрохiмiчнi, гiдробiологiчнi та мiкробiологiчнi дослiдження каскаДУ

озер Лиманськоi групи;

- методичнi основи аналiзу процесiв самоочищення для конкретних умов
формування екологiчного стану системи озер.

Практичне значення одержаних результатiв.
Результати дисертацiйноi роботи Карлюк А.А. мають практичне

значення, а саме: розрахований масовий баланс озер Лиманськоi групи та

оцiнка самоочищення дослiджених озер на ocнoBi аналiзу, проведеного за

допомогою хiмiчноi моделi системи (озеро Чайка - озеро Личове - рiчка
сiверський Щонець>, може бути використано, як модельний об'скт для
подальших бiльш масштабних i складних водно-господарських комплексiв;

запропоновано метод визначення ступеню впливу озера Чайка на якiсть води

р. Сiверський Щонець, що дозволяс врахувати надходження забруднюючих

речовин в рiчку за рахунок техногенних вод та фiльтрацiТ з озера.

Результати натурних дослiджень екологiчного стану рiчки Сiверський

!онець та озер Лиманськоi групи кориснi для науково-дослiдних установ та

екологiчних пiдроздiлiв мiсцевого самоврядування пiд час розробки заходiв

щодо охорони поверхневих i пiдземних вод в зонi впливу енергетичних

комплексiв. Результати наукових дослiджень використанi пАт
<Щентренерго) ЗмiТвськоi тЕС (акт про використання, довiдка про

впровадження результатiв дисертацiйноi роботи вiд 22.I0.2020 р.) i
впровадженi у навчальному процесi з дисциплiни <<водопостачання i
водовiдведення) та кОрганiзацiя управлiння в природоохороннiй дiяльностi>

факультету техногенно-екологiчноi безпеки Нацiонального унiверситету
цивiльного захисту Украiни (акт впровадження вiд 10,|2.2019 р.).



Ступiнь обrрунтованостi, достовiрностi наукових дослiджень,
висновкiв, рекомендацiй.

HayKoBi положення, теоретичнi висновки та практичнi рекомендацiТ в

дисертацiйнiй роботi е достатнiм i н€шежним чином обГрунтованi. Щля ik
отримання автором проведенi теоретичнi та експерименталънi дослiдження,
використанi вiдповiдно вiтчизнянi та iноземнi лiтературнi джерела.

,Щостовiрнiсть отриманих даних достатня, оскiльки в ходi роботи над

дисертацiею автор використовувала сучаснi методи дослiджень i обробки
отриманих результатiв, а саме: потенцiометричний, атомно-абсорбцiйний,
полум'яноТ фотометрii тощо. Для обробки та аналiзу даних
експериментальних дослiджень застосовувалась статистична обробка

результатiв та ретроспективний аналiз. У роботi використано методи:
кореляцiйного аналiзу для визначення ролi зовнiшнiх впливiв та
внутрiшньоводних процесiв у формуваннi якостi води в озерах; метод Хольта

- для виконання прогнозних розрахункiв формування якостi дослiджуваних
поверхневих вод; екологiчноi оцiнки - для визначення екологiчного стану
озер Лиманькоi групи та дiлянки р. Сiверський ,Щонець; балансовий метод -
для оцiнки техногенного та природного впливу на дослiджуванi озера та

рiчку.
Повнота викладення наукових положень, висновкiв та

рекомендацiй в опублiкованих працях.
OcHoBHi результати дисертацiйноi роботи вiдображено в 18 наукових

працях, з яких 4 cTaTTi _ у наукових фахових виданнях УкраТни, 2 роботи - у
закордонному спецiалiзованому науковому виданнi, 2 cTaTTi в iнших
збiрниках, 10 робiт - у матерiалах вiтчизняних конференцiй рiзного рiвня.

Щисертацiйна робота написана зрозумiлою для фахiвцiв в галузi
екологiчноi безпеки мовою. Наприкiнцi кожного роздiлу роботи зазначено
обrрунтованi висновки.

Стиль, мова, оформлення дисертацiТ та автореферату вiдповiдають
вимогам до кандидатських дисертацiй та демонструють вмiння автора
стисло, ясно та чiтко викладати теоретичнi та практичнi результати науковоТ

роботи.
Вiдповiднiсть мети, об'сктуо предмету та завдань дослiдження

паспорту спецiальностi.
За метою, об'ектом, предметом та завданнями дослiджень дисертацiйна

робота вiдповiдас паспорту спецiальностi 21.06.01 - екологiчна безпека
(технiчнi науки).

Редакцiйний аналiз роботи.
Робота викладена з використанням сучасноi термiнологii та е

послiдовно та логiчно завершеною. Оформлення роботи вiдповiдае вимогам

ДСТУ - 3008 - 95 <Щокументацiя. Звiти у сферi науки та технiки. Структура i
правила оформлення). Назва роботи вiдповiдае Ti змiсту. Обсяг дисертацii та

автореферату вiдповiдас встановленим нормам.



Оцiнка iдентичностi змiсту автореферату та основних положень

дисертацii.
Змiст та структура автореферату iдентично вiдображають викладенi в

дисертацiТ дослiдження, ocHoBHi HayKoBi результати та висновки.
Зауваження до дисертацiйноi роботи та автореферату:

1. У другому роздiлi дисертацiйноТ роботи пiд час описання вибору,
обrрунтування дiлянок дослiджень та лабораторноi обробки проб (стор. 51,

56) вказано, що вибiр пунктiв проводився з урахуванням морфометричних
характеристик водних об'ектiв, якi не указанi у цьому роздiлi, а частково
наведенi у третьому. Щоцiльно було б навести цi данi у зазначеному роздiлi
або дати посилання.
2.На стор. 57 (роздiл 2) слiд пояснити чому розрахунок рiзноманiття
бiоценозiв зоопланктону та макробезхребетних проводився саме за iндексом
ТТТеннона.

З. У другому роздiлi роботи наведенi методики визначення гiдрохiмiчних
показникiв якостi води водних об'ектiв, якi дослiджувалися, але вiдсутнi на
них посилання.
4. Не зрозумiлою е доцiльнiсть порiвняння якостi води озер Лиманськоi
групи та р. Сiверський Щонець вiдповiдно до нормативних вимог

рибогосподарського та культурно-побутового водокористування.
5. На стор. |07, 108 (роздiл З) некоректно обрано кольорове позначення

рисункiв, що вiдображають спiввiдношення основних таксономiчних груп

фiтопланктону озер Лиманськоi групи та р. Сiверський fiонець за

середньорiчними показниками чисельностi, оскiльки у надрукованому
екземплярi дисертацii у Bcix колонках рисункiв колiр однаковий.
6. У третьому роздiлi (стор. 128) доцiльно було б пояснити, чому саме в озерi
Комишевате спостерiгаеться сезонна динамiка хлоридiв.
7.Не зрозумiло чому у третьому роздiлi представлено два графiка рис. З,З0,
3.31, що вiдображають однакову динамiку екологiчного iндексу (Ie) в озерах
Лиманськоi групи та р. Сiверський Щонець за перiод \995-2018 рр., 2004-
2007 рр.та 2016-2018 рр.

Зазначенi недолiки та зауваження принципово не впливають на ступiнь
науковоi новизни та практичноi значимостi отриманих в дисертацiйнiй роботi
результатiв. Зробленi автором висновки i положення, що виносяться на
захист, добре обгрунтованi, логiчно побудованi з отриманих даних i
вiдповiдають поставленiй MeTi й завданням дослiдження.

Загальний висновок по дисертацiйнiй роботi.
Щисертацiйна робота Карлюк А. А. <Пiдвищення екологiчноI безпеки

рiчки Сiверський Щонець та озер Лиманськоi групи в зонi впливу ЗмiiвськоТ
ТЕС) с завершеним науковим дослiдженням, виконаним автором самостiЙно
на актуальну тему, що вирiшуе науково-практичну задачу, яка полягае В

забезпеченнi екологiчноi безпеки водних об'сктiв у зонi впливу ЗмiТвськоi
ТВС на ocнoвi реryляцii процесiв формування якостi поверхневих вод оЗер

Лиманськоi групи.



Щисертацiя повнiстю вiдповiдае паспорту спецiальностi 21.06.01 -

екологiчна безпека та вимогам пп. 9, 10, |2-|4 положення про <Порядок
присудження наукових ступенiв>, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи N 567 вtд 24 липня 201'З р. iз змiнами, а if автор Карлюк
Алiна Андрiiвна заслуговус присудження Тй наукового ступеня кандидата
технiчних наук за спецiальнiстю 21.06.01 - екологiчна безпека.

техногенно-екологlчно1 безпеки,
Нацiонального унiверситету цивiльного
захисту Украiни Щержавноi служби
УкраТни з надзвичайних ситуацiй,
кандидат технiчних наук, доцент О. В. Бригада
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