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Актуальнiстьтеми дисертацiйноi роботи,
Забруднегlня важкими металами водних об'сктiв внаслiдок

u"rponoieHHoT дiяльнос,гi JIIодиFIи cTBoploe зцачну екологiчну небезпеку,

обумовлену, як прямою токсичною дiсю високих концентрацiй Тх

бiодостуПних форМ, таК i опосередкованиМ впливоМ за рахунок акумуляцiТ

металiв, у тому числi в живих органiзмах. Тривале надход}кення важких

металiв iз первинних джерел забрулнення у водний об'ект cTBoploe джерела

вторинного забруднення, мiграцiя з яких у водний об'скт може

спостерiга.гиая протягом значного часу з моменту лiквiдацii первинного

лrr,.р.пu забрулrrення. I_{e зумовлено тим, що в екосистемi важкi метали FIе

розкладаються, а лише мiгрують у виглядi рiзгrих сполук iз одного елементу

водrrоТ екосистеми до iгtшого,
Актуальнiстi, теми дисертаI]iйного дослiдження у достатнiй Mipi

обгрунтована дисертаFIтом у роботi i пiдтверджусться тим, що робота
безпосеРедньО пов'язаНа з резуЛьта,гамИ бага,гьох науково-дослiдних робiт, у
яких автор брав участь як виконавеLIь окремих етапiв.

Отже, дисертацiйна робота А. Io. Мельникова, яка направлена FIа

вирiпrення LIих питань с важливою та актуальною,

ступiнь обrрунтованостi та достовiрностi наукОВИХ ПОЛОЖеНЬ,

висновкiв i рекомендацiй, сформульованих у дисертацii.
HaykoBi положенtIя, теоретичtлi висновки i практичнi рекомендацiт у

дlисертацiйнiй роботi с llостатнiми i обгрунтованими належним чином.

здобувачем проведено планування' вiдбiр та аналiз проб, обробка та

узагальнення результатiв експериментальних дослiджень, пошук та

систематизацiя даних огrублiкованих у лiтературних та електронних

джерелах. Bci tlaykoBi результати були отриманi дисертантом особисто на

ocHoBi теоре1ичних i експериментаJrьI]их дослiдrкень, особисто було

виконано аналiз та iн,гергtретацirо даних.
У процеСi дета-llьного аналiзу лисертацiйноi роботи та автореферату не

виявлено висновкiв та твердяtень, що викликають сумнiви.

Наукова новизна отримаtIих результатiв.
Що числа найбiльш суттевих наукових результатiв (науковоi новизни),

що отриманi в дисертацiйrriй роботi А. ю. Мельникова, можна вiднести те,

що вперше теоретично обгрунтовано та встановлено кореляцiйнi залежностi

Mirk BMicToM ва}кких металiв у компонентах екосистеми украiнськоi частини



р. Щунай: водi, донI]их вiдкладах, занурених вищих водних рослин, а також

FIayKoBo обгрунтовано метод визнаLIення BMicTy ва}кких металiв у
гiл.тtястовусих ракоподiбних на ocнoвi атомно-абсорбцiйноi спектрометрiТ з

електротермi чною атом iзацi сrо.

Наукова [Iовизна результатiв, а тако}к iHTepec до них пiДтвеРДЖУСТЬСЯ

публiкацiями У фахових виданнях Укратrrи та закордонних виданнях, а також

апробацiсю Тх на наукових конференцiях i ceMiHapax.

С)цirrка висновкiв здобувача щодо значущостi його роботи дЛя наУКИ
i практики.

Одеря<анi дисертантом результати мають важливе значення ДЛя наУкИ,

оскiльки на ocHoBi теоретично обrрунтованих та експерИМенТаЛЬно

пiдтвердя<ених дослiдхtень та отриманих закономiрностей РОЗРОблеНО

рекомендацiТ, щодо монiторингу забруднення ваяtкими металаМи ВоДНИХ

екосистем. У тому числi, обгрунтовано прiоритетнiоть визначення BMicTy

розчинених фор* металiв у водi, необхiднiсть врахування геохiмiчних
особ;rивостей BMicTy металiв у донних вiдкладах, використаFIня

акумуляцiйноТ здатFIостi вищих водних рослин та гIроведення акТИВнОГО

бiомонiт:орингу i встановлення EQS на ocHoBi закономiрностей накопИчеННЯ

важких металiв гiллястовусими ракоподliбними.
Конкретизуючи, слiд вiдзн ачи,ги,ll{о наукова значимiсть роботи полягас

в обгрунтуваннi нових I]аукових та методологiчгtих пiдходiв щодо активного
бiомонiторингу з використанням гiллястовусих ракоподiбних, який дозволяс
кiлькiсно визначати концентрацiю важких металiв у водному середовищi.

Пра к,гична знач имiсть результатiв роботи.
Отриманi результати дозволять вдосконали^ги систему екологiчного

монiторингу, пiдвищити якiсть та ефективнiсть екологiчного монiторингу в

частинi оцiнювання забруднення водFIих екосистем важкими металами.
Впровадrкення результатiв роботи дозволить покращити якiсть екологiчного
монiторингу стану поверхнеI]их вод, що здiйснtоють суб'скти державноТ
системи монiторингу довкiлля, пiдприсмства, установи та органiзацii та за
кiнцевому результатом дозволить забезпечити функцiонування системи
екологiчl-tого монiторингу масивiв поверхневих вод на piBHi провiдних краТн

европейського союзу.
Щодо завершеностi дисертацiТ в цiлому, слiд зазначити, що це

завершена наукова квалiфiкацiйна робота, яка складаеться з анотацii, вступу,
чотирьох роздiлiв, загальних висновкiв, списку використаних джерел i
додаткiв. Повний обсяг дисертацiТ становить |17 cTopiHoK, з них |З2
сторiнки основного тексту. Щисертацiйна робота мiстить 7 5 рисункiв, 14

таблиць, список використаних джерел складасться з 1З9 найменувань на 15

cTopiHKax, а також вклtочас 5 додаткiв на 12 cTopiHKax.
У всmупi обгруr-rтоRано актуальнiстl, теми дисертацii, сформульовано

мету дослiдх<ень та завдання, Rизначено об'скт, предмет та методи
дослiд>ltення, сформульовано наукову новизну та практичне значення



одержаних у роботi результатiв дослiджень та особистий внесок аВТОРа.

У переuолlу розdiлi проведеFIо аналiз лiтератури щодо мiграцiТ ВажкИХ

металiв, iх впливу FIa rкивi органiзми та визначено деякi особливостi
могriторингу забрудненrrя водних об'ектiв важкими металаМИ. НаВеДеНО

аJIгоритм дисертацiй ного дослiдх<енl,tя.
lliд час аналiзування лiтературних джерел, щодо бiомонiторингу

ocI-IoBI-Iy увагу зосереджеFIо на перевагах та недолiках застосуваНня ВИЩИХ

водI-{их рослин та гiллястовусих ракоподiбних.
У dруzолlу розdiлi FIаведено iнформацiю, щодо дослiдх<ення, опис

методiв, процедур. Автором представлена iнформацiя щодо методiв вiдбору
проб, зазначенi посилання на нормативнi документи та описано вiдбiр

репрезентативних проб вищих водних рослин.
IJаведено методологiю проведення активного бiомонiторингу З

використанням гiллястовусих ракоподiбних, у тому числi схеМаТИЧнО

представ.ltенi запропонованi контейнери дJIя внесення гiллястовусих

ракогrодiбних до дослiджуваного об'скту.
У роздiлi також огlисанi процедури гrробопiдготовки та визначенI]я

BMicTy важких метыtiв, у тому числi розроблеrri здобувачем та теоретично
обгрунтовано дослiдхtеrrня бiомонiториtlгу забруднення важкими металами

дiлянки водотоку з використанI{ям водяного моху.
Обгрунтовано необхiднiсть груrтування даних у бази та приведено опис

lT структурних елементiв, а також описано використанi методи оброблення

результатiв вимiрюваFIь,
У mрепхьо"цу розliлi проведено аналiз отриманих результатiв

дослiдження мiграцii важких металiв у абiотичному середовищi р. !унай.
Найбiльпri перевищення ГДК спостерiгаються за залiзом i марганцем.
Побулованi ряди за MacoBolo концентрацiю металiв у водi

Розглянуто диIJамiку основI]их гiдрохiмiчних умов р. Щунай в межах
УкраТни, виявлено подiбнi коливання гiдрохiмiчних характеристик до
сезоFI[lих змiн BMicTy важких металiв у водi, що свiдчить про природних
характер процесiв.

ВстановIIеFIо, LLlo сезонна динамiка BMicTy металiв у водi р. Щунай
характеризуеться виQоким BMicToM MeTa.rriB на BecHi та восени, найнижчi
значеIJня спостерiгаються влiтку, tцо гtов'язано iз зниженням BMicTy завислих
речовин та активним розвитком х{ивих органiзмiв, якi поглинають важкi
метали.

На ocHoBi отриманих результатiв встановлено, що мiграцiя важких
мета"пiв у абiотичному середовищi дельти р. Щунай в межах Украiни залежить
вiд гiдрологiчних умов, що впливають на утворення та гrеремiщення завислих
речовиFI у водi. Встановлеr+i закономiрностi BMicTy металiв у донних
вiдкладах.

Використання кореляцiйного аналiзу дозволяс прослiдкувати i
враховувати геохiмiчнi особливостi BMicTy металiв у донних вiдкладах.
Вiдповiднi закономiрностi можуть використовуватись для оцiнювання



забруднення донних вiдкладiв важкими металами, але потребують
експериментального пiдтверджеFII]я.

У чеmверmому розdiлi дисертантом проведена оцiнка отриманих даних
,га встановленню закономiрностей мiграчii ва}кких металiв у системi
абiотичlте середовиrце - бiо,га, а саме вищi воднi рослини та гiллятовусих

ракоподiбних.
Щослiдження вищих водних рослини вiдiбраних на украТнськiй частинi

дельти р. Щунай дозволило встановити закономiрностi BMicTy та мiграцii
ва}кких металiв.

Побулова рядiв за масовою часткою металiв у пагонi вищих водних

рослин дозволяс оцiнити здатнiсть до акумуляцii важких металiв.
Проведено розрахунок коефiцiснтiв акумуляцiТ важких металiв у пагонi

та Koper{i вищих водних рослин, встановлено, що рослини одного виду за
BMicToM одного i того ж металу на рiзних дiлянках водотоку можливо
вiднести, як до деконцентраторiв так i до макроконцентраторiв. Теоретично
встановлено, що зануренi вищi воднi рослини переважно €

макроконцен,гра,горам и .

За результатами проведених дослiдхtень та аналiзу спостережень

розроб.тrено рекомендацiТ, щодо проведення бiомонiторингу забруднення
важкими металами водних об'сктiв.

Заzсulьнi Bl.tcHoBKu вiдображають хiд розв'язання поставлених у роботi
завдань, мiстять ocHoBHi результати дисертацiйного дослiдження, якi
достатньо повно характеризують науково-гIрактичнi досягнення дисертанта.

Спuсок вuкорuсmонLtх dнсерел мiстить 139 найменувань за темою
дисертацiйноi роботи та у достатнiй Mipi вiдобрахtас iнформацiю за темою
дослiдхtення, що виконував здобувач.

У dоdаmксл мiститься база даних результатiв власних дослiджень на
цифровому HociT, характеристики BMicTy металiв у водi р. !унай в межах
УкраТни, таблиця результатiв кореляцiйt-tого аналiзу BMicTy важких металiв у
донних вiдк"цадах, перелiк опублiкованих праць, в яких наведенi HayKoBi

резуJIьтати дисертацii, акти впровадження результатiв дисертацiйного
дослiдження.

Враховулочи наведений змiст дисертацiйноi роботи, викладенi

результати та висновки, автором досягнута поставлена мета, тому вважаю,
що дисертацiйна робота Андрiя Юрiйовича Мельникова с завершеною
працею, в якiй отриманi HoBi науково обГрунтованi результати у галузi
екологiчноТ безпеки УкраТни.

Оформ.llен ня дисерта цii.
За структурою, MoBoIo та стилем викладення вiдповiдае вимогам до

оформлення дисертацiТ, затверджених N4OH Украiни (Наказ М 40 вiд 12 сiчня
2011 року). N4oBa i стиль викладенFIя дисертацii i автореферату чiтко
висвiтлtюють одержанi науково-практичЕIi результати, визначенi метою
дослiдхtень.



Повнота викладеIlня результат,iв дисертацii у наукових фахових
видаItнях. OcHoBtli гIоJlо)tення i результати дисертацiйного дослiджеFIня
викладенi У 15 науковиХ працях, з яких: 5 статей - у наукових фахових
видаItняХ УrtраТни та перiодичFIих видаItнях iнших дер}кав з технiчних наук, 1

стаття - у мirкнародному виданнi, 9 тез доповiдей у матерiалах мiх<нарОдНИХ
,га всеукраТнських конференцiй.

наведений у публiкацiях матерiал повною мiрою вiдображае ocHoBHi

результати та обгрунтовуе HayкoBi положення дисертацiйноI роботи.

Ап роба цiя резул bTaTi в ди серта цiй rlого дослiджен ня.
N{атерiали диаер,IаrliТ доповil\ались та обговорювсtJIись на 9 наукових

ЕIауково-практи LIних конференцiях всеукраiнського i мiжнародного рiвня.

Iдентич rl icTb зм iс,гу а втореферату oc}IoBH и м положення М дИСеРТа ЦiТ.

Змiст автореферату вiдповiдас роздiлам дисертацii та if оснОВНИМ

поло}кенням. f{исер,гацiя с одноособовоIо створеною квалiфiкацiйною
працею, яка мiстить сукупнiсть результатiв та наукових положеНЬ,ГIодаНИх

автором для публiчного захисту, мас внутрiшню сднiсть i свiДчить ПРО

особистий внесок автора в науку.
Тематика дослiджень вiдповiдае паспорту спецiалъностi 21.06.01 -

екологiчна безпека, зокрема пункту крозробка систем екологiчного
монiторингу й техногенно-екологiчнот безпеки регiонiв, окремих екосистем.
заходи стабiлiзацiт та полiпшення стану довкiлля>. Наведенi результати
визначають технiчне спрямування дисертацiйноТ роботи.

Щискусiйнi положеtIня 1,а зауваження по дисертацiйнiй роботi.
I3казанi гtедолiки I]e впливаIоть на обГрунтованiсть положень наУковоТ

ЕIовизни та позитивний характер одер}каних у роботi науковИх реЗУЛЬтаТiВ,
висtловкiв i практичI{их рекомендацiй.

1. I-Ia думку olloнel{Ta у роздiлi 1 навелено огляд наукових джерел з

бiомонiторингу та монiторингу в цiлому, проте недостатньо поданий аналiз
FIормативно-правовiй (законодавчiй) базi щодо екологiчноi безпеки мiграцii
важких металiв в екосистемi украiнськоi частини дельти р. Щунай.

2. У роздiлi 1 дисер,гацiйноТ роботи наведено алгоритм дисертацiЙних
дослiдхtень (рис. 1.З), який доречно було б вiдобразити в авторефератi

дисертацiТ.
З, В дисертацiйнiй робо,гi автор посиласться на ряд нормативно-

правових документiв, якi втратили в YKpaTHi свою чиннiсть 1 сiчня 20|9 року,
зокрема, (ГОСТ 1В165-89 Вода питLевая, Метод определения массовой
концеrIтрации алlоминия f{ата введения 1991-01-01) (п. 1 10), <Санитарные
IIравиJIа и }{ормы охраны I1оверхностных вод от загрязнения: СанПиН 46З0-
ВВ, N4.:Мин. здрав, СССР, l9B8 г,> (п.I27), тощо,

4. У роздiлi 2 дисертацiТ автор свiдчить, що представленi результати
вiдносяться до спостережень протягом 2016 -2018 poKiB, визначення валового



BMicTy ва}кких металiв охоплюють весняний, лiтнiй та осiннiй сезони,
ВИЗначення BMicTy розLIинених форм охоплюють весFIяний та лiтнiЙ перiоди.
Однак, не зазначеFIо чим обумовлеrri r,ермiни вiдбору проб для проведення
аналiти.Iних дослiджень, хоча державна система монiторингу це обrрунтовус.

5. У дисер,гацiйнiй роботi вiдсутнiй опис ключових дiлянок для
ПроВедення аналiтичних дослiдrкень. Проте, саме ландшафтне розташування
визначае надход}кення ва}кких металiв при площинному чи лiнiйному змивi з
прибережних схилiв (чи заплави).

6, Викликас cyMнiB достовiрнiсть отриманих дисертацiйних результатiв,
оскiльки наведенi в дисертацiйнiй роботi i авторефератi данi щодо
аналiтичних проб та елементовизначень важких металiв зовсiм незначнi, iз
врахуванням, що вiдбiр проб проводився гIротягом трьох poKiB. При цьому
аналiтичнi зразки вiдбиралиея з донних вiдкладiв, органiв вищих водних
рослин, гiллястовуаих ракоподiбних, тощо.

7. Не обгруr-rтованими с ряд поло}Itень про доречнiсть наведених
реЗУЛЬтатiв, а саме, чому дослiдясен}lя проводяться на р. Сiверський Щонець,
вОдоЙми охолоджувача БурштинськоТ ТЕС, тощо. Яке це мас вiдношення до
МеТИ 'Ia ЗаВДань дослiдження? У роботi розглядасться екосистема украТнськоi
частина дельти р. !унай.

8. HayKoBi працi, у яких опублiкованi ocHoBHi результати дисертацii, а
також список використаних джерел оформленi некоректно i, вiдповiдно до
ВиМог рiзних ДСТУ. Автором також не вказано на особистий внесок у
FIаукових публiкацiях rцодо результатiв дисертацiйноi роботи.

заключrtий висновок.
ЩИСертацiйна робота Андрiя Юрiйовича Мельникова виконана на piBHi

вимоГ до дисертацiй на здобуття FIаукового ступеня кандидата наук у
вiлповiдностi дtо п.п. 9, |0, 12, l З кПорядку присуi]ження наукових ступенiв>>,
ЗаТВеРДх(еFIоГо Постановоrо Кабiнету IИiнiстрiв УкраIни вtд 24 липня 2О|З
року NЬ 561. f{исертацiя с завершеною HayKoBoIo працею, що полягае в
теоретичному обrрунтуваннi монiторингу мiграцii важких металiв в
екосистемi р. frунай в межах Украiни.

На ocHoBi вищезазначеного' мох{на зробити висновок, Що
Аrдрiй IОрiйович Мельников заслуговуе присудження йому наукового
стугIеня кандидата технiчних наук за спецiальнiстю 21.06.01 - екологiчна
безпека.
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