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БІОТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ 
ҐРУНТІВ

В статті розглянуто можливості використання біотестування як сучасного ін-
формаційного методу щодо забруднення навколишнього середовища загалом та 
ґрунтового покриву зокрема різноманітними токсичними речовинами. Виокрем-
лено періоди розвитку фітоіндикаційних досліджень. Визначено роль біологіч-
них методів при дослідженні токсичності ґрунтів, особливо в умовах сучасного 
антропогенного навантаження. Пропонується внести методи біотестування до 
переліку моніторингових досліджень при оцінці забруднення об’єктів біосере-
довища міських та приміських територій.
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ВСТУП
В умовах економічної кризи, значного скорочення коштів на наукові дослі-

дження з однієї сторони, та погіршення екологічного стану природної системи 
«навколишнє середовище-людина» з іншої, виникає нагальна потреба викори-
стання менш затратних, але сучасно-достовірних методів дослідження антро-
погенно-забруднених ґрунтів з метою їх екотоксикологічної оцінки. 

Одними із найпоширеніших методів, які задовольняють зазначені потреби, 
є методи біотестування. У сьогоднішніх умовах вони використовуються біоло-
гами, екологами, геологами, ґрунтознавцями, медиками. Така «популярність» 
методів біотестування зумовлена їх простотою виконання, широкими можли-
востями досліджень, значною інформативністю щодо забруднення практично 
всіх компонентів навколишнього середовища.

У зв'язку з інтенсивним сучасним розвитком урбанізації, умови ґрунтоутво-
рення, а як наслідок і властивості ґрунтів, суттєво змінились. Антропогенні 
порушення призвели до серйозних деградаційних процесів усього природного 
комплексу, що вплинуло і на погіршення екологічного стану біосередовища 
загалом і здоров’я людей зокрема, особливо в межах великих міст. 

Тому використання біотестування, як комплексного методу визначення еко-
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лого-токсикологічного стану ґрунтів, забруднених як важкими металами, так 
і іншими токсичними для живих організмів речовинами, який дозволяє відо-
бражати реакцію рослин на забруднення є актуальним науково-практичним 
завданням. 

Метою даного дослідження є аналіз та узагальнення існуючих методів 
біотестування з метою їх використання при визначенні екологічного стану 
ґрунтів, в тому числі міських та приміських територій. Об’єкт дослідження − 
методи біотестування ґрунтів та інших компонентів біосередовища, предмет 
дослідження − використання методів біотестування для екотоксикологічної 
оцінки ґрунтів.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В якості методологічної основи використано розробки, які викладені в нау-

кових працях Кабірова Р. Р., Козєєва К. Ш., Дідуха Я. П., Горової А. І., Бубно-
ва А. Г., Багдасаряна О. С. та власні дослідження щодо біотестування ґрунтів 
міста Одеси. У роботі використовувалися як загальнонаукові методи (аналіз і 
синтез, системний підхід, індукція та дедукція), так і конкретно наукові мето-
ди: історико-географічний, порівняльно-географічний, аналітичний.

Біотестування є методом встановлення токсичності середовища на осно-
ві вивчення особливостей реакції тест-організмів, що сигналізує про рівень 
екологічної безпеки або небезпеки (токсичність) незалежно від того, які саме 
забруднюючі речовини і в якому співвідношенні призводять до змін життєво 
важливих функцій у тест-організмах. У якості тест-організмів використовують 
мікроорганізми (бактерії, одноклітинні гриби та водорості), рослини (багато-
клітинні водорості, мохи, вищі спорові та квіткові рослини), тварини (ракопо-
дібні, комахи, риби, птахи, ссавці), симбіотичні організми (лишайники). Для 
оцінки забруднення біосередовища проводять фіксацію відхилення тест-орга-
нізмів від норми параметрів анатомо-морфологічних, фізіологічних, біохіміч-
них, генетичних, імунних та інших систем тест-організмів, які контрольний 
час перебували в умовах забруднення [1].

Авторами метод біотестування використовувався при досліджені токсично-
сті ґрунтів міста Одеси. Біотоксичність міських ґрунтів здійснювали за мето-
дикою А. Горової [4]. В якості тест-об’єктів використовували насіння редису 
(Raphanus sativus) сорт «Sora» та крес-салату (Lepidium sativum) сорт «Ажур». 
Ґрунт (1г) і насіння (30 штук) розподіляли рівномірно на площині чашки Петрі, 
заливали 7 мл відстояної кип’яченої водопровідної води. Насіння пророщували 
при температурі 23-25 °С. Через 96 годин вимірювали довжину кореневої сис-
теми та наземної частини.

Фітотоксичний ефект (ФЕ, %) визначали за формулою (1):

                                                      ФЕ = 
L0 − Lx ×100 %,                                                    (1)

                                                           L0
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де Lo – cередня довжина кореневої чи надземної частини рослин, вирощених на 
зразках ґрунту з контрольної точки; Lx – середня довжина кореневої чи назем-
ної частини рослин, вирощених на ґрунті досліджуваних територій.

Оцінку токсичності ґрунтів міста визначали за п’ятибальною шкалою: 
0-20  % – відсутній або слабкий, 20,1-40 % - середній, 40,1-60 – вище середньо-
го, 60,1-80 – високий, 80,1-100 – максимальний рівень токсичності [22].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Діюча система контролю за забрудненням довкілля ґрунтується на кількіс-

ному порівнянні компонентного складу проб з гранично допустимими концен-
траціями забруднюючих речовин. Екологічна небезпека техногенного впливу 
оцінюється за валовим вмістом хімічних елементів. Такий підхід не дозволяє 
враховувати всі можливі взаємні реакції між хімічними сполуками; є трудо-
містким при проведені досліджень та не визначає вплив рухомих форм, які є 
найбільш токсичними для живих організмів. До того ж, у результаті можливих 
перетворень, у природному середовищі постійно відбувається синтез нових 
сполук, які можуть бути більш токсичними по відношенню до первинних ре-
човин. 

За Реймерсом, токсичність − це отруйність, здатність деяких хімічних 
елементів, сполук і біогенних речовин виявляти негативний вплив на орга-
нізми, вражати їх [43]. Критерієм токсичності є достовірні кількісні зміни 
тест-параметру, на підставі якого робиться висновок про токсичність речо-
вини, води, грунту, інших компонентів біосередовища [5]. Визначити ступінь 
токсичності грунтів можливо за допомогою біотестування (Кабіров зі співавт., 
1997; Goggleman, Spitzauer, 1982; Brown, et al., 1985; McDaniels, et al., 1993; 
Knasmüller, et al., 1998; Cabrera, Rodriguez, 1999; Багдасарян, 2005; Бешлей 
2014; Григорчук, 2016 та інші) [1, 9, 15, 34, 47-49].

Біотестування – це процедура встановлення токсичності середовища за до-
помогою тест-об'єктів, що сигналізують про небезпеку незалежно від того, які 
речовини і в якому поєднанні викликають зміни життєво важливих функцій 
у тест-об'єкті [11]. Методи біотестування дають змогу отримати за реакцією 
живих організмів інтегральну токсикологічну характеристику комплексного 
забруднення як ґрунтів, так і інших компонентів біосередовища.

Незважаючи на відносно молодий «вік» використання методів біотестуван-
ня для визначення токсичності ґрунтів та інших компонентів навколишнього 
середовища, фітоіндикаційні дослідження мають довгу історію і сягають у гли-
бину віків, коли пошук чи вирощування якоїсь рослини людина пов'язувала з 
певними природними умовами [5-8]. 

Письмові згадки про оцінку земельних угідь за допомогою рослин містять-
ся ще у літописах стародавніх учених Китаю, Індії, Греції, Риму. Проте на-
укового рівня фітоіндикація почала набувати з розвитком геології, географії, 
ґрунтознавства, ботаніки, особливо таких її напрямків, як геоботаніка, біомор-
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фологія рослин, біогеографія. З іншого боку, розвиток фітоіндикаційних до-
сліджень, як і інших наук, диктувався практичними потребами використання 
природних ресурсів. Засновником біоіндикаційного використанням рослин є 
Карпінського, який ще в 1841 році в своїй праці «Могут ли живые растения 
быть указателями горных пород и формаций, на которых они встречаются…?», 
запропонував властивості ґрунтів і ґрунтотвірних порід оцінювати по особли-
востям розвитку рослин і складу рослинного покриву [20, 36].

В загальному вигляді можна виокремити три періоди фітоіндикаційних до-
сліджень (таблиця 1).

Таблиця 1
Розвиток фітоіндикаційних досліджень

Періоди розвитку фітоіндикаційних досліджень

Перший період
(майже все XIX століття)

Другий період
від 10-20-х до кінця 40-х 

років XX століття

Третій період
у 60-х роках XX століття 
і триває до наших днів

Характеризується зарод-
женням і розвитком нау-
кових засад екології ви-
дів. Початок їх ведеться 
від робіт А. Гумбольдта, 
який зумів побачити най-
суттєвіші закономірності, 
які пов'язують рослинний 
покрив і найважливіші 
екологічні чинники. Ідеї 
А. Гумбольдта були про-
довжені в роботах Л. По-
ста та А. Гризебаха, які, 
пропонуючи класифікацію 
рослинних угруповань, по-
казали тісний взаємозв'язок 
між останніми та екологіч-
ним середовищем, зокрема 
ґрунтами.

Пов'язаний з формуванням 
таких наукових дисциплін, 
як геоботаніка, ґрунтозна-
вство, ландшафтознавство, 
геохімія, вчення про біос-
феру та їх окремих напрям-
ків.
Поряд з розробкою теоре-
тичних питань набувають 
широкого практичного 
використання цілий ряд 
напрямків, пов'язаних з 
фітоіндикацією окремих 
екологічних чинників, що 
докладно розглянуто в мо-
нографіях B. C. Вікторова, 
Є.О. Востокової, Д. Д. Ви-
шивкіна та Б. В. Виногра-
дова

Виділення фітоіндикації як 
самостійного наукового на-
прямку та подальшій його 
диференціації, узагальнен-
ні матеріалів фітоіндика-
ції, розробці різноманітних 
екологічних шкал, нових 
методів дослідження і 
оцінки екологічних чин-
ників та їх динаміки, що 
дозволяє індифікувати 
більш складні закономір-
ності не тільки локального, 
але й ландшафтного, ре-
гіонального і, навіть, гло-
бального рівня. Результати 
досліджень біотестування 
ґрунтів, в тому числі місь-
ких територій опублікова-
но в роботах В. Б. Ільїна, 
В. М. Захарова, В. І. Єго-
рової, В. Ф. Валькова, 
А. С. Багдасаряна, А. І. Го-
рової та інших.

Окремі «сучасні» методи біотестування з’явилися ще на початку ХХ сто-
річчя і використовувалися для оцінки токсичності промислових стічних вод та 
ступеня забруднення водойм. І лише з 60-х років ХХ сторіччя методи біотесту-
вання отримали інтенсивний розвиток і практичне використання [5]. 
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На сучасному етапі відбувається бурхливий розвиток методів біомоніто-
рингу як єдиного підходу адекватної оцінки стану біологічних і екологічних 
систем [14]. Методи біотестування і біоіндикації дозволяють діагностувати 
стан екосистеми з відгуків на стресовий вплив ззовні окремих компонентів бі-
оти. Екологічна діагностика на рівні біотестування і біомоніторингу дає інте-
гральну оцінку якості середовища проживання будь-якої біологічної популяції, 
включаючи людину. Біотести можуть бути рекомендовані для безперервного 
експрес-контролю стану довкілля промислових районів і природно-господар-
ських комплексів, контролю шкідливих викидів підприємств, для оцінки ефек-
тивності застосовуваних методів детоксикації навколишнього середовища і ро-
боти очисних споруд, екологічної паспортизації підприємств і окремих районів 
тощо [5, 7-8, 10, 13, 18-20, 26-29, 35, 37-42].

Сучасний біомоніторинг налічує кілька визначень понять «біотестування». 
Біотестування є методичний прийом заснований на оцінці дії чинника середо-
вища, в тому числі токсичного, на організм, його окрему функцію чи систему 
організмів [27]. Згідно Морозової О. Г., біотестування – це метод моделювання 
наслідків впливу чинника, що володіє загально біологічною дією на живий ор-
ганізм [41]. Головне завдання, яке вирішується біотестуванням – це отримання 
швидкої відповіді – є або відсутня токсичність, що визначається виживанням, 
станом і поведінкою організмів – тест-об'єктів [26]. Тест-об'єкти повинні від-
повідати наступним вимогам: бути застосованими для оцінки будь – яких змін 
у середовищі проживання організмів; характеризувати найбільш загальні та 
важливі параметри життєдіяльності біоти; бути достатньо чутливими до ви-
явлення навіть невеликих і зворотних екологічних змін; бути адекватними до 
будь – якого виду живих істот і будь-якого типу впливу; бути зручними не лише 
для лабораторного моделювання, а також для дослідження в природі; бути від-
носно простими і не дуже високо затратними для широкого використання [1, 
5, 7]. 

Біотестування не скасовує систему інших аналітичних методів контролю 
природного середовища, а лише доповнює її якісно новими біологічними по-
казниками, так як з екологічної точки зору самі по собі результати визначення 
концентрації токсичних речовин мають відносну цінність [1]. На думку Олі-
вернусової Л. М., використання біологічних тест-систем дозволяє визначити 
зміни в екосистемах на дуже ранній стадії, коли вони ще не проявляються у 
вигляді морфологічних і структурних змін і їх не можна виявити іншими мето-
дами, що надає можливість передбачити порушення екосистеми і вчасно вжити 
заходів. Крім того, екологічний стан біоіндикаторів можна використовувати як 
додаткову інформацію при оцінці здоров'я населення [42]. На думку Єгорової 
Є. І., кумулятивний ефект всього різноманіття поєднань різних впливів можли-
во оцінити лише за допомогою біотестування [27].

При оцінці стану навколишнього середовища дослідниками використову-
ються різні тест-системи – від бактерій до ссавців [7, 12-13, 17, 27, 29, 31, 33, 
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35, 40-42]. Так, для інтегральної оцінки рівня забруднення водного середови-
ща токсичними речовинами застосовують методи біотестування за допомогою 
мікроорганізмів. Тести з використанням в якості об'єктів прокаріотичних мі-
кроорганізмів відрізняються великою пропускною здатністю. При цьому ви-
користовують спеціальні штами. У широко поширеному тесті на Salmonella 
typhimurium, так званий тест Еймса, використовують штами ТА 97, ТА 98 і ТА 
100 [41]. Вардуні Т. В. досліджувала вміст мутагенних речовин дощової, талої 
води, мулу, ґрунту методом обліку точкових мутацій у Salmonella typhimurium 
[7]. 

При вивченні токсичності стоків поверхневих вод Голубкова Є. Г. пропо-
нує використовувати інфузорії туфельки (Paramecium caudatum). Сприйняття 
хімічних речовин Paramecium caudatum відбувається на рецепторному рівні, 
чим пояснюється швидкість відповіді тест-організму на вплив хімічних речо-
вин [14]. 

Широке застосування для тестування мутагенності навколишнього середо-
вища має мікроядерний тест, який заснований на виявленні мікроядер в ери-
троцитах ссавців, в клітинах ембріонів [35].

Проте найбільш розповсюдженими є методи біотестування з використанням 
рослин. Як зазначалося, використання рослин в якості чутливих організмів до 
забруднення навколишнього середовища сягає своїм корінням стародавніх ча-
сів. Перші спостереження зробили ще античні вчені: саме вони звернули увагу 
на зв'язок зовнішнього вигляду рослин з умовами їх зростання. Відома праця 
Теофраста (327- 287 рр. до н. е.) «Природа рослин» містить поради про те, як за 
характером рослинності судити про властивості земель. Аналогічні відомості 
можна зустріти в працях римлян Катона і Плінія Старшого [5].

Ідею біоіндикації за допомогою рослин сформулював ще в 1 в. до н. е. Ко-
лумелла: «дбайливому господарю личить по листю дерев, по травам або по вже 
достиглим плодам мати можливість судити про властивості ґрунту і знати, що 
може добре на ній зростати» (цитата по [1]). Цей напрямок нині отримав назву 
ландшафтної біоіндикації, який успішно використовується в практичних цілях 
і сьогодні. 

За допомогою рослин проводять біоіндикацію різних компонентів природ-
ного середовища. Індикаторні рослини використовуються при оцінці кислот-
ного складу ґрунтів, їх родючості, перезволоження й засолення, забрудненні 
важкими металами, нафтопродуктами, сполуками фтору; ступеня мінералізації 
ґрунтових вод і ступеня забруднення атмосферного повітря різними газоподіб-
ними сполуками тощо. 

Чутливі фотоіндикатори вказують на присутність забруднюючих речовин в 
повітрі чи ґрунті різними морфологічними ознаками – зміною кольору листя, 
різної форми некрозами та опаданням листя. У багаторічних рослин вплив за-
бруднюючих речовин проявляється через зміну їх форми, розмірів чи росту 
пагонів. Проте, деякі морфологічні зміни можуть бути викликані природними 
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чинниками, так, хлороз листя може бути викликаний недостатньою кількістю 
заліза в ґрунті. Тому при визначенні морфологічних показників потрібно вра-
ховувати всі показники які впливають на ріст та розвиток рослин [1].

Виноградов Б. В. класифікував індикаторні ознаки рослин як флористичні, 
фізіологічні, морфологічні і фітоценотичні. Флористичними ознаками є від-
мінності складу рослинності досліджуваних ділянок, які сформувались внаслі-
док певних екологічних умов. До фізіологічних відносять особливості обміну 
речовин у рослинах; до морфологічних – особливості внутрішньої і зовнішньої 
будови, аномалії розвитку; до фітоценотичних ознак – особливості структури 
рослинного покриву, велика кількість видів рослин та ін. [13].

Для оцінки рівня забруднення навколишнього середовища застосовують 
методи біотестування з використання в якості тест-об'єктів рослини, що від-
різняються чутливістю, нескладним культивуванням і, що особливо важливо, 
мають реакцію, яку можна порівняти з реакцією інших тест-об'єктів; повинні 
мати чітко виражену реакцію на вплив забруднюючої речовини та видимі озна-
ки пошкодження [1]. 

Існує чимало методичних рекомендацій з використання того чи іншого 
виду рослин. Для екологічної оцінки забруднених ґрунтів використовують на-
сіння пшениці (Triticum spp.), насіння вівса (Avena spp.), насіння крес-салату 
(Lepidium sativum), насінні гірчиці білої (Sinapis alba), насіння редису посівно-
го (Raphanus sativus var..), що пов’язано з високою чутливістю насіння зазна-
чених рослин до токсичних речовин [9, 15, 19, 21, 28, 46]; насіння цибулі ріп-
частої (Allium cepa L.), як ефективної тест-культури для дослідження токсич-
ного впливу широкого спектру хімічних речовин [33, 38].

Згідно з міжнародним стандартом ISO 11269-1 для біотестування рекомен-
дується використовувати ячмінь звичайний (Hordeum vulgare). Одночасно вка-
зується, що можна застосовувати насіння й інших рослин. Міжнародний стан-
дарт ISO 11269-2 регламентує вибирати мінімум два види рослин, при цьому 
один повинен бути однодольним, а інший дводольним [24, 25]. 

В теперішній час методи біотестування використовуються при дослідженні 
токсичності різних компонентів біосередовища. При комплексних екологічних 
дослідженнях територій, оцінці впливу токсичних викидів в атмосферу та кон-
тролі якості води проводять біотестування стічних вод, природних вод, зрошу-
вальних вод, снігового покриву [7, 8, 29, 33, 37, 41]. 

Особливістю забруднення грунтів (особливо міських) хімічними речови-
нами є їх багатокомпонентність. Сучасні методи біотестування широко ви-
користовують при дослідженнях ґрунтів внаслідок нафтового забруднення 
(Джура та ін., 2006, Джура, 2011; Шевчук, 2017 та інші) [21-22, 45]; при забруд-
ненні важкими металами міських територій (Кабіров та ін.., 1997; Жук, 2004; 
Багдасарян, 2005; Губачов, 2010; Валерко, 2013; Бешлей, 2014; Сідельнікова та 
ін.., 2014; Єремченко та ін., 2014; Яковишина, 2015; Григорчук, 2016 та інші) 
[1, 9, 11, 15, 19, 28, 30, 34, 44, 46]; при антропогенному забрудненні сільських 
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територій (Домусчи, Тригуб, 2019) [23]; при забрудненнях сполуками фтору 
(Гришко, 2008; Гришко, Сищиков, 2012) [16-17] та іншими токсичними речо-
винами, які погіршують стан не тільки навколишнього середовища, а і значною 
мірою впливають на здоров’я людей.

Незважаючи на деякі недоліки біотестування (труднощами обліку адапта-
ційно-пристосувальних змін тест-організмів; фазністю і сезонністю їх реагу-
вання, стимуляцією фізіологічних функцій під впливом малих концентрацій 
забруднюючих речовин і їх пригніченням під впливом великих концентрацій), 
перспективність контролю антропогенного забруднення ґрунтів за допомо-
гою біотестів обґрунтована численними дослідженнями вчених різних країн. 
В Україні методи біотестування знайшли своє відображення в нормативних 
документах: ДСТУ ISO 11269 – 2 – 2002 «Вплив хімічних речовин на про-
ростання і ріст вищих рослин», ДСТУ ISO 11269-1-2004 « Метод визначення 
гальмівної дії на ріст коренів» [24-25]. 

ВИСНОВКИ
Біотестування дозволяє встановити токсичність середовища за допомо-

гою тест-об’єктів, які сигналізують про небезпеку незалежно від того, які ре-
човини і в якому поєднанні призводять до змін життєво важливих функцій у 
тест-об’єкті. 

Проте, незважаючи на те, що методи біоіндикації мають певні переваги 
щодо отримання безпосередньої інформації про зміни стану біоти в умовах 
забруднення (оперативність проведення; доступність і простота проведення 
досліджень; повторюваність і достовірність отриманих результатів; економіч-
ність, низька собівартість; об’єктивність отриманих результатів), вони повинні 
поєднуватись з іншими аналітичними методами контролю природного середо-
вища для отримання не лише якісних, а й кількісних відомостей токсичності 
ґрунтів та інших компонентів біосередовища. 

Одним із головних аспектів екологічної безпеки сьогодення є проведення 
моніторингу довкілля з метою оцінки техногенного навантаження. Методи 
біотестування дозволяють порівняно швидко отримати інформацію про наяв-
ність у середовищі токсичних речовин, тому пропонуємо їх внести до переліку 
моніторингових досліджень при оцінці забруднення біосередовища, зокрема 
ґрунтів міських та приміських територій.
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БИОТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ

В статье рассмотрена возможность использования биотестирования как совре-
менного информационного метода при оценке загрязнении окружающей сре-
ды в целом и почвенного покрова в частности разнообразными токсическими 
веществами. Выделены периоды развития фитоиндикационных исследований. 
Определена роль биологических методов при исследовании токсичности го-
родских почв в условиях современной антропогенной нагрузки. Предлагается 
внести методы биотестирования в перечень мониторинговых исследований при 
оценке загрязнения объектов биосреды городских и пригородных территорий. 

Ключевые слова: биотестирование, методы исследования, загрязнение, ток-
сичность, городские почвы 
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BIOTESTING AS A METHOD OF SOIL TOXICITY STUDY

Abstract
Problem Statement and Purpose. In the conditions of economic crisis, significant 
reduction of funds for scientific research on the one hand, and deterioration of the eco-
logical state of the natural system "environment-man" on the other, there is an urgent 
necessity to use less expensive but modern methods of research of man-made soils 
with the aim of doing its ecotoxic assessment. One of the most common methods that 
meet these needs are biotesting methods. In today's conditions, they are used by biolo-
gists, ecologists, geologists, soil scientists, physicians. Such "popularity" of biotesting 
methods is caused by their simplicity of performance, wide possibilities of researches, 
considerable informativeness concerning pollution of practically all components of 
environment. The purpose of this study is to analyze and summarize existing methods 
of biotesting in order to use them in determining the ecological status of soils.
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Data & Methods. As a methodological basis used the developments that are out-lined 
in scientific papers published by R. Kabirov, K. Kozeev, J. Didukh, A. Gorova, A. 
Bubnov, O. Baghdasaryan and own research concerning biotesting of soils of the city 
of Odessa were used. Both general scientific methods (analysis and synthesis, system-
atic approach, induction and deduction) and specific scientific methods were used in 
the work: historical-geographical, comparative- geographical.
Results. The current system of environmental pollution control is based on a quantita-
tive comparison of the component composition of samples with the maximum allow-
able concentrations of bulk forms of pollutants. This approach does not allow taking 
into account all possible interactions between chemical compounds; is time-consum-
ing in research and does not determine the effect of mobile forms, the most toxic to 
living organisms. To determine the degree of toxicity of soils and other components 
of the bioenvironment is possible through biotesting. Modern methods of biotesting 
make it possible to obtain an integrated toxicological characteristic of complex con-
tamination of both soils and other components of the bioenvironment by the reaction 
of living organisms.
Various test systems, from bacteria to mammals, are used to assess the state of the 
environment. However, the most common methods of biotesting are tests with using 
plants. With the help of plants bioindication of various components of the natural 
environment is conducted. Indicator plants are used in assessing the acid composition 
of soils, their fertility, waterlogging and salinization; the degree of mineralization of 
groundwater and the degree of air pollution by various gaseous compounds, etc. In 
recent decades, special attention has been paid to the study of the ecological condition 
of urban and suburban areas. A feature of soil pollution (especially urban) with chem-
icals is their multicomponent nature. Currently, biotesting methods are widely used in 
soil research due to oil pollution, heavy metal pollution of urban areas, anthropogenic 
pollution of rural areas, pollution by fluoride compounds and other toxic substances 
that degrade not only the environment but also significantly affect human health.
Despite some disadvantages of biotesting, the prospects of controlling anthropogenic 
soil pollution with biotests are justified by numerous studies by scientists from dif-
ferent countries. Biotesting methods can be recommended for continuous rapid mon-
itoring of the environment of industrial areas and natural and economic complexes, 
control of harmful emissions of enterprises, environmental certification of enterprises 
and individual areas. The ecological status of bioindicators can be used as additional 
information in assessing of public health

Key words: biotesting, research methods, pollution, toxicity, urban soils


