радіонуклідами територіях Полісся України» (номер державної реєстрації
0115U004040, роки виконання 2012–2016 рр.).
Ступінь обґрунтованості наукових положень. Методики проведення
досліджень опрацьовані, досліджувані варіанти супроводжуються достатньою
кількістю обліків і спостережень. Автором проаналізовано значну кількість
вітчизняної і зарубіжної наукової літератури за темою дослідження.
Дисертанткою належним чином сформульовано мету та задачі досліджень.
Розроблено програму та виконано експериментальну роботу з використанням
сучасних методик. Узагальнено та опрацьовано одержані дані, сформульовано
висновки і запропоновано пропозиції виробництву.
Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, яка містить нові
науково обґрунтовані результати досліджень автора.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше на
забруднених радіонуклідами дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах зони Полісся
України встановлені особливості міграції радіонуклідів в ланці «ґрунт-рослина» за
вегетації енергетичних культур. Доведено, що вміст 137Cs, 90Sr та важких металів у
ґрунті та рослинах не перевищує межі ДР-2006. Визначено вплив мінерального
живлення на продуктивність енергетичних культур в умовах радіоактивно
забруднених

ґрунтів.

Удосконалено

агроекологічні

аспекти

вирощування

енергетичних культур в умовах радіоактивного забруднення. Побудовано алгоритм
визначення економічної ефективності енергетичних культур, який включає
побудову окремих регресійних моделей впливу природно-кліматичних,
техніко-технологічних факторів та агрохімічних характеристик ґрунту на
врожайність енергетичних культур. Набуло подальшого розвитку використання
нових та малопоширених енергетичних культур для фітореабілітації забруднених
радіонуклідами територій Житомирського Полісся.
Практичне значення отриманих результатів дисертаційної роботи
полягає у тому, що отримані результати були використані Житомирською
обласною адміністрацією при розробці «Стратегії розвитку Житомирської
області на період до 2027 року та Плану заходів на 2021–2023 роки з її
реалізації» та Житомирською філією державної установи «Інститут охорони

ґрунтів України». Результати роботи також були впроваджені у навчальний
процес Житомирського національного агроекологічного університету при
викладанні

навчальних

дисциплін:

«Радіобіологія»;

«Фітоенергетика»,

«Еколого-біологічне рослинництво»; «Ведення тваринництва на радіоактивно
забруднених територіях».
Повнота викладення у відкритому друку наукових положень
дисертації. За матеріалами дисертаційних досліджень опубліковано 13 наукових
робіт, з яких 2 статті у наукових фахових виданнях України, внесених до міжнародних
наукометричних баз даних, 3 статті у наукових фахових виданнях України, 8
матеріалів тез та доповідей у збірниках міжнародних і всеукраїнських конференцій.
Відповідність

змісту

автореферату

положенням

дисертації.

Автореферат виданий українською мовою, відповідає основним положенням
дисертації, розкриває зміст і суть роботи. Він відображає загальну
характеристику дисертації, зміст роботи, висновки та список опублікованих
праць. В авторефераті (26 с.) розміщено 6 таблиць і 3 рисунків. Є деякі
розбіжності у назвах окремих розділів у дисертації і авторефераті (розділи 1, 2,
4).
Оцінка змісту дисертації.
Дисертація викладена на 189 (172 с. у авторефераті) сторінках
комп’ютерного тексту, ілюстрована 22 (25 у авторефераті) таблицями і 12 (9 у
авторефераті) рисунками. Дисертаційна робота складається із анотації, вступу,
чотирьох розділів, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних
джерел, який налічує 214 найменувань, у тому числі 33 латиницею та додатків.
Структура дисертації, рівень і стиль поданого матеріалу відповідають
вимогам до дисертаційних робіт.
У вступі (с.15-21) дисертації автором обґрунтовано актуальність теми,
сформульовано мету і завдання досліджень, наукову новизну, практичне
значення одержаних результатів, показано об’єкт та предмет досліджень,
задекларовано особистий внесок автора.
У розділі 1 (с. 22-52) «Наукове обґрунтування вирощування енергетичних
культур в умовах Полісся України (огляд літературних джерел)» здобувачем

зроблено детальний аналіз та узагальнено значну кількість вітчизняної та
іноземної літератури, в яких висвітлено радіологічний стан ґрунтів Полісся
України.

Наведена

біолого-морфологічна

характеристика

енергетичних

культур. Показано вплив важких металів на агроекологічний стан ґрунту та
якість фітомаси енергетичних культур. Відзначено вплив мінеральних добрив
на родючість ґрунту та врожайність енергетичних культур. Показано
перспективи вирощування енергетичних культур для виробництва біопалива.
У розділі 2 "Загальна методика, основні методи та умови проведення
досліджень" (с.53-72) здобувачем охарактеризовано ґрунтово-кліматичні
умови та наведено методи проведення досліджень. Експериментальні
дослідження проведені в 2014-2016 рр. на території с. Христинівка
Народицького району Житомирської області, яке відноситься до зони
безумовного обов’язкового відселення (2-а зона радіоактивного забруднення).
У розділі 3 «Результати досліджень» (с.73-112) автором наведено
агрохімічні та фізико-хімічні показники ґрунту при вирощуванні енергетичних
культур. Встановлено особливості накопичення важких металів у грунті
(рухомих сполук свинцю, кадмію, міді та цинку).
Визначено концентрацію важких металів у фітомасі енергетичних культур.
Найнижчу концентрацію токсикантів встановлено при вирощуванні усіх
енергетичних культур у варіанті без добрив. Найбільший вміст важких металів
відмічено у фітомасі сильфію пронизанолистного, а найнижчий – у сіди
багаторічної, крім концентрації цинку.
Показно міграцію радіонуклідів у ланцюзі «ґрунт-рослина». Визначено
урожайність енергетичних культур залежно від удобрення. Оцінено
забур’яненість посівів енергетичних культур. Встановлено енергетичний
потенціал досліджуваних культур. Доведено, що найвищі показники
енергопродуктивності мали Sida hermaphrodita Rusby та Miscanthus giganteus
G. (4148 і 4144 ккал/кг).
У розділі 4 «Кормова цінність, економічна та енергетична ефективність
вирощування

енергетичних

культур»

(с.113-141)

автором

показано

біохімічний склад та поживність зеленої маси енергетичних рослин.

Біохімічний аналіз показав, що нові енергетичні культури мають достатній
вміст поживних речовин, що дозволяє їх прирівнювати до традиційних
кормових культур. Встановлено, що найбільш цінною кормовою культурою є
Bunias orientalis L.
Автором запропоновано імітаційну модель економічної ефективності
вирощування енергетичних культур, яка має високий рівень достовірності та
адекватності (98%). Розглянуто сучасні підходи до моделювання ефективності
вирощування енергетичних культур, які ґрунтуються на основі різних
моделей:

підвищений

радіаційний

стан

навколишнього

середовища,

деградація ґрунтового покриву, порушення водного балансу, оптимізація
виробничої

діяльності,

оптимізація

параметрів

продукції

на

виході.

Побудовано алгоритм визначення економічної ефективності енергетичних
культур, який включає побудову окремих регресійних моделей впливу
природно-кліматичних, техніко-технологічних факторів та агрохімічних
характеристик ґрунту на врожайність досліджуваних енергетичних культур.
Дискусійні положення дисертаційної роботи.
До роботи є окремі зауваження та побажання.
У розділ 1, підрозділі 1.2. (с. 26-29) «Біолого-ботанічна характеристика
енергетичних культур» ретельно подана інформація лише про біологоморфологічні особливості рослин. Цікавішим було би аналіз літератури щодо
вивчення біолого-екологічних особливостей досліджуваних енергетичних
культур у інших кліматичних умовах.
У підрозділі 1.3 (с.29-33) не висвітлено дані щодо впливу важких
металів на якість фітомаси енергетичних культур.
У підрозділі 1.4 (с.33-36) також не показано вплив мінеральних добрив
на врожайність енергетичних культур.
Висновки до розділу 1 (с.43) не включають пункти щодо наукового
обгрунтування необхідності вирощування енергетичних культур.
У розділі 1 (с.28, 29) окремі посилання на авторів не відповідають
списку використаної літератури (79, 80).

Дискусійним є питання щодо внесення у грунт NPK у однакових нормах
(по 50 кг/га), тоді як авторка відзначає про різний рівень забезпеченості грунту
азотом, фосфором та калієм.
Назва розділу 3 відсутня (с.73). На початку розділу (с.73-76 ) зайва увага
приділена огляду літератури.
Окремі дані табл. 3.6 (с.96) і рис. 3.1 (с.98) дублюються. У роботі (с. 98)
характеризується забур’яненість посівів за роками (2014-2016 рр.), де надається
посилання на рис. 3.1. Насправді на рисунку не представлені такі дані.
За твердженням автора (с.114-115, 119) «За результатами проведених
досліджень наведено коротку характеристику поживності енергетичних
культур», але у дисертації не представлені результати окремих досліджень (такі
показники як вітаміни, амінокислоти, мінеральні речовини не аналізовані). У
цьому підрозділі також йдеться про силос, трав’яне борошно, поїдаємість, але
не наведено

результати досліджень. Можливо не уточнено де власні

результати, де літературні дані.
У розділі 4 у списку використаної літератури номер 4 (с.140) містить два
джерела. Посилання у тексті (с. 118) на джерела 5, 6, 8 не відповідають змісту
матеріалу.
Є неточності під час обговорення значення вмісту сирого жиру (21,8−38,1
%) у рослинах сильфію пронизанолистого (с.117, абз.3), що не відповідає
значенню наведених у табл. 4.1 (с.116). Помилково про сиру клітковину двічі
обговорюється у тексті, замість сирої золи (с.117, абз.4, 5).

