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Актуальність теми дослідження. Дисертаційна робота Михайленка В.І. 
присвячена розв’язанню актуального завдання - ідентифікації основних 
джерел утворення стійких органічних полютантів (СОП), оцінка масштабів їх 
генерації та можливого впливу на екологічні умови на прикладі Одеської 
промислово-міської агломерації.

Актуальність теми дослідження визначається тим, що Україна є одним із 
підписантів Стокгольмської конвенції, що покладає на нашу державу ряд 
зобов’язань щодо моніторингу та поводження із СОП. Обов’язковість 
виконання цих зобов’язань є важливою складовою гармонізації екологічного 
законодавства України до норм європейського законодавства та, як наслідок, 
передумовою успішної інтеграції України у Європейський союз. Однак, на 
жаль, в Україні цьому питанню приділяється недостатня увага, хоча терміни 
виконання заходів, які регламентуються Стокгольмською конвенцією, не 
витримуються. Тому важливими завданнями є проведення ідентифікації 
основних джерел утворення СОП, виявлення та інвентаризація небезпечних 
відходів, у яких містяться СОП, розроблення та апробація методик 
проведення моніторингу надходження та накопичення СОП у довкіллі, а 
також дослідження впливу СОП на стан навколишнього природного 
середовища та здоров’я людини.

Зважаючи на зазначені вище положення, дисертаційна робота 
Михайленка В.І. відзначається високою актуальністю.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків га 
рекомендацій, їх новизна. Наукові положення, висновки та рекомендації, 
висвітлені у дисертації, базуються на законодавчих та нормативних 
положеннях екологічного права України, принципах та методах поводження 
з небезпечними відходами, технологічних підходах до утилізації відходів. 
Запропоновані наукові підходи підтверджуються повнотою опису та 
адекватністю наведеної інформації щодо масштабів забруднення СОП 
довкілля. В дисертації використовуються розрахункові європейські методики 
інвентаризації викидів СОП, на основі цих методик запропоновано



вдосконалені підходи для розрахунку накопичення СОП із врахуванням їх 
кумулятивного ефекту та періоду напіврозпаду.

Достовірність отриманих результатів підтверджується відповідними 
обґрунтуваннями та розрахунками, коректністю запропонованих методик, а 
також порівняльним аналізом даних, які отримані на основі запропонованого 
підходу.

Усе це свідчить про високий ступінь достовірності та обґрунтованості 
результатів дисертації.

Наукова новизна виконаного дослідження. Аналіз змісту 
дисертаційного дослідження Михайленка В.І. дозволяє стверджувати, що 
здобувач виконав всі поставлені завдання та досяг поставленої мети, а саме: 
на основі теоретичних та експериментальних досліджень вирішено важливе 
завдання - ідентифікація основних джерел утворення СОП, оцінка масштабів 
їх генерації та можливого впливу на екологічні умови (на прикладі Одеської 
промислово-міської агломерації).

В роботі вперше проведена ідентифікація основних джерел та обсягів 
СОП, генерованих в результаті антропогенної діяльності на території 
Одеської промислово-міської агломерації, оцінено внесок у забруднення 
довкілля Одеської промислово-міської агломерації як діючих на сьогодення 
джерел генерації СОП, так і джерел, які зараз припинили функціонування, 
проте утворювали СОП в попередній період часу та проведено ранжування 
утворених СОП-з позицій загроз для екологічної безпеки регіону.

Визначено пріоритетні напрямки та райони для реалізації програми 
щодо знешкодження накопичених непридатних СОП-вмісних пестицидів та 
реалізації програми щодо вилучення із використання СОП-вмісних 
трансформаторів та конденсаторів згідно до вимог Стокгольмської конвенції. 
Проведена оцінка обсягів та особливостей накопичення СОП у Одеській 
промислово-міській агломерації із врахуванням періоду їх напіврозпаду та 
кумулятивного ефекту за допомогою запропонованого дисертантом 
вдосконаленого підходу щодо розрахунку накопичення СОП.

Удосконалено методику розрахунку антропогенної генерації СОП із 
врахуванням кумулятивного ефекту та періоду їх напіврозпаду.

Практичне значення виконаного дослідження. Отримані результати 
досліджень можуть бути використані органами державної та виконавчої 
влади, місцевого самоврядування для оцінки екологічних умов та 
обґрунтування заходів для забезпечення екологічної безпеки регіонів. 
Результати роботи впроваджені у практичну діяльність Департаменту 
екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та діяльність 
науково-виробничої компанії УКРЕКОПРОМ.



Наукові та практичні результати дисертаційної роботи впроваджені у 
навчальний процес підготовки бакалаврів у Одеському державному 
екологічному університеті.

Враховуючи викладене, можна констатувати, що наукові положення, 
висновки і рекомендації, представлені у дисертації, мають достатню ступінь 
обґрунтованості та мають вагому теоретичну цінність і прикладну 
значимість.

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій у 
наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації. Дисертаційна 
робота Михайленка В.І. є результатом наукових досліджень автора в області 
екології. Проведений аналіз публікацій дозволяє стверджувати про те, що 
вони достатньою мірою відображають результати дисертаційного 
дослідження. Основні результати опубліковані у 23-х друкованих наукових 
працях. З них 7 статей, зокрема 1 - у виданні, що входять у міжнародну 
наукометричну базу Scopus, 5 - у  наукових фахових виданнях, що входять до 
переліку МОН України, 1 стаття у інших вітчизняних виданнях, 2 авторських 
свідоцтва на твори науково-практичного характеру, 14 публікацій матеріалів 
доповідей на міжнародних конференціях. Особистий внесок здобувана у 
виконання дисертаційної роботи підтверджується представленими 
документами.

Праці Михайленка В.І. відповідають вимогам «Порядку присудження 
ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої 
вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження 
ступеня доктора філософії» (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 
січня 2022 р. №44).

Проведені у дисертації розробки пройшли апробацію на конференціях 
різного рівня, де доповідались основні положення та результати дослідження.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із 
вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (218 
найменувань на 24 сторінках), 3 додатків (на 7 сторінках), містить 42 таблиці 
(на 41 сторінці), 45 рисунків (на 42 сторінках). Основний текст роботи 
викладено на 147 сторінках. Загальний обсяг роботи становить 200 сторінок.

Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності. У 
дисертаційній роботі відсутні порушення академічної доброчесності. 
Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на 
відповідне джерело.’

Загальна характеристика роботи. У вступі детально обгрунтовано 
актуальність теми дослідження, сформульовано мету і завдання дослідження, 
визначено об’єкт, предмет і методи досліджень, відображено наукову



новизну одержаних результатів, їх практичне значення, викладено коротку 
загальну характеристику роботи.

У першому розділі «Стійкі органічні полютанти, їх вплив на стан 
довкілля та здоров'я людини» здійснено аналіз основних типів СОП: 
поліхлорованих дибензно-п-діоксинів та поліхлорованих дибензофуранів; 
поліхлорованих біфенілів; гексахлорбензолу. Розглянутий механізм 
глобальної міграції СОП. Встановлено, що СОП є глобальними 
суперекотоксикантами довкілля з відсутністю нижньої межі впливу, що 
робить їх небезпечними для здоров’я людини у будь-яких концентраціях, що 
утворюються при сумісній дії двох факторів -  високих температур та 
присутності хлору

У другому розділі «Аналіз джерел та обсягів утворення відходів, які 
містять стійкі органічні полютанти, на територіях та акваторії, що прилеглі 
до Одеської області» наведені результати аналізу джерел та обсягів 
утворення відходів, які містять стійкі органічні полютанти, на території 
Одеського регіону. Встановлено, що існуюча в Україні нормативно- 
законодавча та методична бази недостатні для ефективного виконання вимог 
Стокгольмської конвенції. В Україні накопився певний досвід щодо розробки 
методів знешкодження відходів, які містять СОП, зокрема ГІХБ, проте 
наявного переліку методів недостатньо, щоб реалізувати ефективну систему 
поводження з відходами, які містять СОП.

В третьому розділі «Обгрунтування підходів до оцінки обсягів 
генерації ненавмисно утворених стійких органічних полютантів» 
обґрунтовані підходи до оцінки обсягів генерації ненавмисно утворених 
стійких органічних полютантів з урахуванням кумулятивного ефекту та 
періоду напіврозпаду. Запропонована методика дозволяє врахувати всі 
основні джерела ненавмисного утворення СОП на основі узагальнених даних 
основних офіційних методик та враховує специфіку цих речовин, внаслідок 
чого отримані результати відображають реальну картину вмісту накопичених 
СОП у довкіллі. Це дозволить забезпечити якісну систему моніторингу СОП 
в Україні, адже визначені величини показують не лишу річні маси СОП, а їх 
фактичне значення на рік, що розглядається.

Дослідження четвертого розділу «Особливості забруднення довкілля 
Одеської промислово-міської агломерації ненавмисно утвореними стійкими 
органічними полютантами» присвячені аналізу шляхів надходження 
ненавмисно утворених стійких органічних полютантів в довкілля Одеської 
промислово-міської агломерації від основних категорій джерел. Встановлено, 
що основним джерелом ненавмисного утворення СОП в Одеській ІІМА є 
відкрите складування ТПВ, на яке приходиться приблизно 93% річної маси



всіх ненавмисно утворених СОП від розглянутих джерел. Врахування 
кумулятивного ефекту СОП та періоду напіврозпаду ГІХДД/Ф дозволяють 
відобразити більш точну картину присутності ненавмисно утворених СОП у 
довкіллі Одеської ПМА, щонайменше врахувавши ті джерела, які припинили 
своє функціонування, проте були джерелами неперервного довгострокового 
надходження СОП у довкілля

Рекомендації щодо впровадження результатів дисертації. Коло 
практичних застосувань результатів роботи не обмежується розглянутими в 
ній впровадженнями. Результати, які були одержані автором роботи, можуть 
бути використані департаментами екології всіх обласних державних 
адміністрацій України. Рекомендую також передати результати 
дисертаційної роботи в Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України для використання в практичній діяльності.

Дискусійні положення та зауваження по дисертації. Незважаючи на 
загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи, слід відмітити певні 
дискусійні положення та зауваження, а саме:
1. Яким чином встановлювались дані про кількість витоків ГІХБ у грунт і 
викидів ПХБ в повітря від конденсаторів і трансформаторів у Одеській 
області за 2017 рік? Це викиди в грамах?
2. У висновках до окремих розділів слід було вказувати в яких публікаціях 
дисертанта освітлені результати, які відображені у відповідному розділі.
3. Пропоновані- методики ненавмисного утворення СОП для різних 
технологій корисні тільки у поєднанні із оцінкою існуючих чи пропонованих 
методів очищення відхідних газів від СОП (розділ 4) -  тільки тоді можна 
встановити реальні об’єми забруднення.
4. У дисертації дуже мало уваги приділяється статистичній оцінці значущості 
приведених результатів, що ускладнює оцінку коректності приведеної 
інформації.
5. Якими чином можна інтерпретувати отримані для Одеської області 
результати для оцінки екологічної небезпеки від утворення СОП для інших 
регіонів України?
6. Чи суттєво змінюється наведена інформація щодо утворених СОП із 
врахуванням впливу воєнних дій?

Наведені зауваження мають окремий характер, не знижують достатньо 
високий науковий рівень дисертаційної роботи і не впливають на її загальну 
позитивну оцінку.

Висновок про відповідність дисертації вимогам МОН України до 
присвоєння наукових ступенів. У цілому дисертаційна робота Михайленка 
Владислава Івановича «Особливості забруднення довкілля Одеської



промислово-міської агломерації стшкими органічними полютантами» є 
завершеною науковою працею, яка містить нові наукові положення. У роботі 
одержані нові науково обґрунтовані результати, які забезпечують ефективне 
розв’язання важливого науково-прикладного завдання - ідентифікації 
основних джерел утворення стійких органічних полютантів, оцінці 
масштабів їх генерації та впливу на довкілля.

Дисертаційна робота відповідає вимогам МОН України до 
кваліфікаційних наукових праць, а саме «Порядку присудження ступеня 
доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради 
закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора 
філософії» (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. №44) 
та Наказу МОН України № 40 «Про затвердження вимог до оформлення 
дисертації» від 12.01.2017 (із змінами, внесеними від 31.05.2019).

Вважаю, що дисертаційна робота задовольняє вимогам МОН України, а 
її автор Михайленко Владислав Іванович заслуговує присудження йому 
наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 Екологія галузі 
знань 10 Природничі науки.

Д.т.н., проф., Заслужений діяч 
науки і техніки України, 
завідувач кафедри екології 
та збалансованого природокористування 
Національного університету 
«Львівська політехніка»,
Мирослав Мальований

Підпис Мальованого М 
Вчений Секретар Націо 
Університету “Львівськ Р. Б. Брилинський


