
ВIДГУК ОФIЦIЙНОГО ОПОНЕНТА

на дисертацiйну роботу Мельникова Андрiя Юрiйовича
<<Мiграцiя важких металiв в екосистемi
украiнськоi частини дельти р. Щунай>>о

ПОДаНУ На ЗДОбУТТя наукового ступеня кандидата технiчних наук
за спецiальнiстю 21.06.01 - екологiчна безпека

Актуальнiсть теми дисертацiйноi роботи.
забруднення важкими металами водних об'ектiв створюс значну

екологiчну небезпеку як для бiоти, так i здоров'я населення з причини
токсичноi i канцерогенноi дii.

врахування мiграцii важких металiв при оцiнцi стану водних екосистем
дозволяе покращити результати екологiчного монiторингу, зокрема за
рахунок дослiдження акумуляцiт важких металiв живими органiзмамй i
вищою водною рослиннiстю.

Забруднення важКими метапамИ складовИх водноi екосистеми р. Щунай в
межах Украiни дослiджено недостатньо. !исертацiйнi дослiдження мiграцii
важких металiв У воднiй екосистемi рiчки Щунай спрямованi на
iмплементацiю положень Водноi рамковот директиви для оцiнки стану
поверхневих вод i визначення рiвня екологiчноi небезпеки.

АктуальнiстЬ темИ дисертаЦiйногО дослiдження у достатнiй Mipi
обrрунтована дисертантом у роботi i пiдтверджуеться, як науково-дослiдною
так i господарчо-договiрною тематикою науково-дослiдноi установи
<украiнський науково-дослiдний iнститут екологiчних проблем> у якiй
здобувач був виконавцем окремих етапiв.

отже, дисертацiйна робота А. ю. Мельникова, яка направлена на
вирiшення цих питань, е без cyMHiBy, важливою та актуальною.

Зв'язок з науковими програмами, планами.
ЩИСеРтацiйна робота виконана в лабораторii дослiджень екологiчноi

стiйкостi об'ектiв довкiлля та природних територiй особливот охорони -га

лабораторii еколого-аналiтичних дослiджень науково-дослiдноi установи
<<Украiнський науково-дослiдний iнститут екологiчних проблем>. А. Ю.
мельников приймав активну участь у виконаннi держбюджетних тем:
<АНалiз ефективностi реалiзацii водоохоронних заходiв у басейнах рiчок
Щнiпро, Щнiстер та Щунай на територii УкраiЪп (ДР 01 16U006 бЗ4),
<НаУковий супровiд реалiзацii украТнсъко-румунсько-молдавськоi програми
екологiчного монiторингу дельтиекологlчного монlторингу дельти Щунаю> (ДР 0117U00|49З),
<ТРаНСКорДонний екологiчний монiторинг украТнськоi частини дельти Щунаю
та розроблення у Його складi геоiнформацiЙноi системи)) (ДР 01 18U0005 19).

Наукова новизна
поданих на захист

Вперше:

результатiв, отриманих
полягае в наступному:

особисто здобувачем i



оцiнка висновкiв здобувача щодо зцачущостi його роботи для науки
i практики.

наукова значимiсть роботи полягае в обrрунтуваннi нових наукових таметодологiчних пiдходiв щодо проведення монiторингу ,udруд".""о
важкими металами водного середовища заснованого на дослiдrкеннi процесiв
мiграцii важких металiв.

в дисертацiйнiй роботi здобувач теоретично обrрунтував та
експериМентальнО пiдтвердиВ процеси мiграцii важких ,.rй" у воднiй
екосистемi дельти р. Щунай в межах УкраiЪи i надав рекомендацii щодовизначення перелiку прiоритетних важких металiв, .rу"пъi" спостереження,
перiодичностi вiдбору, методiв контролю пiд час розробки 

^npo.pulи

монiторингу забруднення р. Щунай
в басейнi рiчки Щунай розташовано 19 краiн, у тому числi Укратна, тому

визначеннЯ BMicTy важкиХ металiВ на ocHoBi бiомонiторингу, який
запропоновано в дисертацiйнiй роботi Мельникова А.Ю., мае надзвичайно
важливе значення.

Практична значимiсть результатiв роботи.в дисертацiйнiй роботi сформульовано особливостi використання
акумуляцiйноi здатностi вищих водних рослин для визначення прiоритетних
длЯ контролЮваннЯ важкиХ металiВ у масивах поверхневих вод. Надано
алгоритм проведення активного бiомонiторингу та побудови
закономiрностей накопичення
ракоподiбними.

важких металiв гiллястовусими

результати дослiдження забруднення важкими мет€uIами поверхневих
вод р. Щунай в межах Украiни можутъ бути використанi для впровадження
методiв пасивного та активного бiомонiторингу забруднення важкими
метаJIами водного середовища i дослiдження донних вiдкладiв з метою
удоскон€lJIення дослiдниtlького монiторингу поверхневих вод.

результати дисертацiйноi роботи впровадженi у навчальний ,'роцес
нацiонального унiверситету цивiльного захисту Украiни з навч€шьних
дисциплiн <Водопостачання i водовiдведення)) i <<Гiдробiологiл> (акт
впровадЖення вiд 22,02.202l) та Харкiвського нацiонал""оiо автомобiльно-
дорожнього унiверситету навчальних дисциплiн <<водопостачання,
водовiдведення i покращення якостi води)) та <<Ландшафтна екологiя> (акт
впровадження вiд 02.0З .202l).

Отриманi HayKoBi результати використанi укрндIЕП при виконаннi
господарчо-договiрних робiт, пов'язаних з комплексним екологiчним
монiторингом довкiлля пiд час ексrrлуатацii глибоководного суднового ходу
р. Щунай-Чорне море у 20|7-2021рр. (довiдка J\'' I27lO1-07 вiд О-4.ОЗ.2о21).

Структура та змiст дисертацii
щисертацiя Мельникова А.ю. с завершеною науковою роботою, яка

складаетъся iз вступу, чотирьох роздiлiв, заг€Lльних висновкiв, списку
використаних джерел iз 1З9 найменуванъ на 15 cTopiHKax i 5 додаткiв на 1)



- на ocнoBi теоретичних i експериментальних дослiджень встановлено

кореляцiйнi залежностi мiж BMicToM важких металiв у компонентах
екосистеми украiъськоi частини р. Щунай: водi, донних вiдкладах, вищих
водЕих рослинах.

науково обгрунтовано та встановлено закономiрностi накопиченнЯ

кадмiю та свинцю в органiзмi гiллястовусих ракоподiбних.
УDосконалено:

методи визначення BMicTy важких металiв у гiллястовусиХ

ракоподiбних та вищих водних рослинах.
Набуло поdальrаоzо р озв umку :

методи бiомонiторингу забруднення важкими мет€LпаМи ВОДНИХ

екосистем.
Важливо вiдзначити, що HayKoBi результати були отриманi А.ю.

мельниковим особисто, науково обгрунтованt 1 пlдтверджен1 великою

кiлькiстю експериментальних дослiджень. Публiкацii наукових результатiв в
особисто, науково обГрунтованi i пiдтвердженi великою

фахових i закордонних виданнях, доповiдi на мiжнародних науково-

практичних конференцiях викликаJIи зацiкавленiсть науковоi спiльноти.

Ступiнь обrрунтованостi та достовiрностi наукових положень,
висновкiв i рекомендацiй, сформульовацих у дисертацii.

Здобувачем проведено вiдбiр бiльш нiж 100 проб води, донних вiдклаДiв,

бiоти та виконано близько 2000 елементовизначень, Не ВрахОВУЮЧИ

паралельнi вимiрювання. Здiйснено обробку отриманих даних, науково

обrрунтовано та встановлено характеристики мiграцii важких металiв у
складових водного масиву дельти р. Щунай в межах Укратни, а саме

встанорленi закономiрностi мiграцiT важких металiв у системах вода - завислi

речовини - доннi вiдклади, вода - доннi вiдклади - ввр, вода - гiллястовусi

ракоподiбнi. ЗдобувачеМ дослiдженО валовий BMicT та концентрацiю

розчинених форм важких металiв у водi, проведено порiвняння з

нормативними значеннями, визначено особливостi забруднення металами

водного середовища. .щослiджено закономiрностi акумуляцiI металiв у
донних вiдкладах та теоретично обrрунтовано використання цих
закономiрностей пiд час оцiнки забруднення важкими мет€LгIами донних
вiдкладiв. Визначено BMicT важких металiв у ввр та обrрунтовано iх
використання при проведеннi бiомонiторингу в якостi iндикатора

забруднення важкими металами водних масивiв. Експериментально

встановлено закономiрностi акумуляцii важких металiв гiллястовусими

ракоподiбними у лабораторних умовах та проведено оцiнку мiграцiт важких

металiв у системi вода - гiллястовусi ракоподiбнi на одномУ з пунктiВ

спостеРеження, розташоВаномУ в дельтi р. ЩунаЙ в межах Украiни.
У процесi детального ан€шiзу дисертацiйноi роботи та автореферату не

виявлено висновкiв та тверджень, що викликаютъ сумнiви.
HayKoBi результати достатньо обrрунтованi, а

дисертацiйноi роботи спрямованi на удосконалення
поверхневих вод УкраТни.

рекомендацii
монiторингу



cTopiнKax. Робота мiстить 75 рисункiв, 14 таблиць. Загальний обояг
дисертацiйноi роботи становить |7] cTopiHoK, з них 132 сторiнки основного
тексту.

У всmупi обrрунтОвано актуальнiсть теми дисертацii, сформульовано
мету дослiджень i завдання, визначено об'скт, предмет i методи дослiдження,
сформульовано наукову новизну, практичне значення одержаних у роботi
результатiв дослiджень, а також особистий внесок автора.

у перLuоJиу розdiлi Проведено аналiз лiтератури щодо мiграцiт важких
металiв, ik впливу на живi органiзми. Визначено особливостi водних об'сктiв
у СС на ocнoBi керiвних документiв МJ\Гs 7, |9,25, З2 до Водноi рамковоi
директиви (2000160/€с). Охарактеризовано особливо забруднення важкими
металами р. Щунай та розглянуто перспективнi методи бiомонiторингу.

У dруzо.пlу розdiлi. Наведено методи дослiдження використанi
здобувачем описанi BHeceHi ним модифiкацiт. Охарактеризовано пункти
спостереження. ЗазначеНо, ЩО спостереженнЯ на р. ЩунаЙ в межах Украiни
поводились впродовж 2016-2018 рр. Також для апробацii методу
бiомонiторингу з використанням вищих водних рослин -га можливостi
використання вищезазначеного методу для iнших водних об'ектiв проби були
вiдiбранi у рiзних мiсцях, а саме: р. Сiверський Щонець (ХаркiвСъка оdл.),
водойма-охолодЖуваЧ БурштиНськоi тЕС (Iвано-Франкiвська обл.),
муромсъке водосховище (харкiвсъка обл.), озера в зонi впливу Змiiвськот
тЕС (XapKiBcbKa обл.), оз. Ялпуг (Одеська обл.). Наведено методологiю
проведення активного бiомонiторингу з використанням гiллястовусих
ракоподiбних роду Chydorus SP., у тому числi схематично представленi
запропонованi контейнери для внесення гiллястовусих ракоподiбних до
дослiджуваного об'екту.

обrрунтовано використання даних з бази даних Danube River Basin
Water Quality Database (https://www.icpdr.org/wq-db/) для дослiдження
особливостей впливу гiдрохiмiчних показникiв (рН, загальна жорсткiсть,
гiдрокарбонат-iони, хск, розчинений кисень, завислi речовини) на Йiграцiю
важких металiв та визначення часових трендiв BMicTy важких металiв (Fе,
Мп,Zп, Сu, Ni, Сr, РЬ, Cd, Hg) у водi р. Щунай, обранi данi для пунктiв м. PeHi
(RO5, UA1) та м. Вилкове (RO6, UA2).

У mреmьо.rпу розdiлi проведено аналiз отриманих результатiв
дослiдхtення мiграцii важких металiв у абiотичному середовищi р. Щунай в
межах Украiни. Встановлено перевищення нормативних значень за BMicToM у
водi: залiза, марганцю, цинку, мiдi, нiкелю, свинцю, кобальту, хрому, pTyTi.

побудованi ряди за масовою концентрацiю металiв у водi. Порiвняльний
аналiз отриманих за результатами дослiджень рядiв з рядом, побудованим за
кларкамИ важкиХ металiВ свiдчить про значне перевищення кларкiв
розчиненими формами залiза, марганцЮ, хрому. BMicT розчинених фор,
iнших дослiджуваних важких металiв сутт€во не перевищуе вiдповiднi
кларки, а В деяких випадках, HaBiTb менше ik. Встановлено, що оцiнка
забруднення на ocHoBi даних лише про в€Lловий BMicTy важких металiв не е
об'сктивноrо.



Проаналiзованi часовi тренди та сезоннi коливання BMicTy важких
металiв у водi за результатами сгIостережень Danube River Basin Water

Quality Database (2001-20|6 рр. - валовий BMicT, 2001-2018 рр. - розчиненi
форми). Встановлено, що середньорiчний валовий BMicT деяких важких
металiв мав тенденцiю до зниження, HaToMicTb така закономiрнiсть для
масових концентрацiй розчинених фор, не спостерiгалася

Розглянуто динамiку основних гiдрохiмiчних умов р. Щунай в межах
Украiни, виявлено подiбнi коливання гiдрохiмiчних характеристик до
сезонних змiн BMicTy важких металiв у водi, що свiдчить про природний
характер процесiв.

За резулътатами дослiдження масових часток металiв у донних вiдкладах
спостерiгаеться збiльшення масовоi частки важких металiв вздовж
дослiджуваноi дiлянки. Проведено кореляцiйний аналiз BMicTy металiв у
донних вiдкладах р. Дунай в межах Украiни. Виявлено, що вiрогiдно важкi
метzlJIи (Mn, Zп, Cu, Сr, Со) в донних вiдкладах р. Щунай в межах Украiни
сорбованi на сполуках залiза (спостерiгасться найбiльший кореляцiйний
зв'язок).

Результат оцiнки заrrропонованоi закономiрностi наведено на рис. 7.
Аналiз закономiрностей вк€lзуе, що акумуляцiя кадмiю корiнням Р. pectiпatus
корелюс в бiльшiй Mipi з вiдхилом вiд залежностi wcd:0,003L2Xwzn, анiж з
BMicToM кадмiю в донних вiдкладах

Проведено узагzшьнення отриманих наукових результатiв та розроблено
рекомендацii монiторингу зарудненнярекомендац11 щодо монlторингу заруднеЕ
донних вiдкладiв р. Щунай в межах Украiни.

важкими мет€UIами води та

У чеmверmому розDiлi дисертантом проведено оцiнку отриманих даних
та встановлено закономiрностi мiграцii важких металiв у системi абiотичне
середовище - бiота, а саме вищi воднi рослини та гiллятовусих ракоподiбних.

Щослiдження вищих водних рослин вiдiбраних на украIнськiй частинi
дельти р. lунай дозволило встановити деякi закономiрностi BMicTy та
мiграцii важких металiв. Найбiльшими концентраторами металiв виявились
С. demersum, F. aпtipyretica. Побудова ряди за BMicToM важких металiв у
пагонi вищих водних рослин. Проведено розрахунок коефiцiентiв акумуляцiТ
важких металiв у пагонi та Kopeнi вищих водних рослин, встановлено, що
рослини одного виду за BMicToM одного i того ж мет€Lлу на рiзних дiлянках
водотоку можливо вiднести, як до деконцентраторiв так i до
макроконцентраторiв. Теоретично встановлено, що зануренi вищi воднi

рослини переважно е макроконцентраторами.
Проведено дослiдження мiграцii свинцю та кадмiю у системi вода -

гiллястовусi ракоподiбнi в модельних умовах та використано отриманi
закономiрностi пiд час проведення активного бiомонiторингу.

За результатами проведених дослiджень та аналiзу спостережень

розроблено рекомендацiТ, щодо удосконалення проведення бiомонiторингу
забруднення важкими металами водних масивiв.



\аzальнi BLJcHoBKLt вiдповiдають поставленим у роботi задачам, мiстять
ocHoBHi результати дисертацiйного дослiдження, достатньо повно
характеризують науково-практичнi досягнення дисертанта.

СпuсоК вuкорuсmонLlж dжерел мiстить 1з9 найменувань за темою
дисертацiйноi роботи та у достатнiй Mipi вiдображають iнформацiю за темою
дослiдження, що виконував здобувач.

у doDamkrrx мiститься база даних результатiв власних дослiджень на
цифровому HociI, таблицi результатiв дослiдження BMicTy важких металiв у
водi р. Щунай в межах УкраiЪи, результати кореляцiйного аналiзу BMicTy
важких металiв у донних вiдкладах, копii документiв щодо впровадження
результатiв роботи.

Вважаю, що поставленi мета i задачi дослiдження досягнутi i
дисертацiйна робота Андрiя Юрiйовича Мельникова е завершеною працею, в
якiй отриманi HoBi науково обцрунтованi резулътати у галузi екологiчноi
безпеки Украiни.

ОформлеIIця дисертацii.
nJa СТРУКТУРОЮ, мовою та стилем викладення вiдповiдае вимогам до

оформлення дисертацiТ, затверджених моН УкраiЪи (Наказ J\Ъ 40 вiд 12 сiчня
2017 року). Мова i стиль викладення дисертацii i автореферату чiтко
висвiтлюють одержанi науково-практичнi результати, визначенi метою
дослiджень.

.Щисертацiйна робота написана виваженою та зрозумiлою для фахiвцiв
мовою, акуратно оформлена.

Змiст
дисертацii.

автореферату повнiстю вiдповiдае основним положенням

Повlлота викладеннЯ результатiВ дисертацii у наукових фахових
видацнях. OcHoBHi положення i результати дисертацiйного дослiдження
викладенi у 15 наукових працях, з яких: 5 статей - у наукових фахових
виданнях Украiни з технiчних наук, 1 стаття у зарубiжному виданнi
опублiкованому в Угорщинi, 9 тез доповiдей у MaTepiaJlax мiжнародних та
всеукраiнських конференцiй.

наведений у публiкацiях матерiал повною мiрою вiдображас ocHoBHi
результати та обrрунтовуе HaykoBi положення дисертацiйноi роботи.

Апробацiя результатiв дисертацiйного дослiдження.
матерiали дисертацii доповiдались та обговорювztлись на 9 наукових та

науково-практичних конференцiях всеукраiнського i мiжнародного рiвня.

Зауваження по дисертацiйнiй роботi.
1. ЩИСеРтацiя i автореферат мiстять граматичнi i стилiстичнi помилки.

потрапляння важких металiв у водну екосистему рiчки Щунай.



З. У дисертацiйнiй роботi Мельникова А.Ю. вiдсутнi пропозицii щодо
покращення екологiчного стану i зменшення BMicTy важких металiв у
воднiй екосистемi рiчки Щунай.

4. Недостатньо представлено рекомендацii щодо удосконаJIення системи
монiторингу поверхневих вод УкраiЪи.

5. На мiй погляд, було б добре кiлькiсно визначити вплив важких металiв
на бiоту водноI екосистеми рiчки Щунай i на здоров'я населення

Вказанi недолiки не впливають на обГрунтованiсть положень HayKoBoi
новизни та позитивний характер одержаних у роботi наукових результатiв,
висновкiв i практичних рекомендацiй.

заклlочний висновок.
1. Тематика дослiджень вiдповiдае паспорту спецiальностi 21.06.01 -

екологiчна безпека, зокрема формулi спецiальностi: <Розроблення
екологiчного монiторингу та технiчних засобiв контролю за станом довкiлля,
теоретичних основ та обГрунтування оцiнок екологiчного ризику, пошук i
створення за ik допомогою оптимальних фор* управлiння екологiчною
безпекою. Вивчення ft обГрунтування ступеня вiдповiдностi наявних або
прогнозованих екологiчних умов завданням збереження здоров'я людини,
забезпечення ст€uIого соцiально-економiчного розвитку та потенцiалу
держави, збереження й вiдновлення навколишнього середовища)>. Наведенi

результати визначають технiчне спрямування дисертацiйноi роботи.
2. .Щисертацiйна робота Андрiя Юрiйовича Мельникова виконана на

piBHi вимог до дисертацiй на здобуття наукового ступеня кандидата наук у
вiдповiдностi до п.п. 9, |0,12,13 <Порядку присудження наукових ступенiв>>,

затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вtд 24 липня 20IЗ

року J\Ъ 567.
З. Щисертацiя € завершеною науково-дослiдною роботою, у якiй

розв'язане aKTy€UIbEIe науково-прикладне завдання щодо теоретичного
обгрунтування монiторингу мiграцii важких металiв в екосистемi р. Щунай в
межах Украiни.

4. Автор роботи Мельников Андрiй Юрiйович заслуговуе присудження
йому наукового ступеня кандидата технiчних наук за спецiальнiстю 21.06.01

- екологiчна безпека.

Щоцент кафедри охорони працi
та техногенно-екологiчноi безпеки
Нацiонального унiверситету
цивiльного захисту Украiни
к. т. н., доц.
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